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Itaalia sopran Giulia De Blasis on üks viiest solistist, kes astuvad üles laupäeva õhtul peetaval 

operetigalal „Siin mu rahvas ja maa”. (Teatrimuusika OÜ)  

Laupäeval ja pühapäeval toimuvad Pärnus Ammende villas Therese Raide nimelised 

Pärnu rahvusvahelised operetipäevad.  

Eesti operetiprimadonna mälestuseks pühendatud üritusel esinevad tuntud operetiartistid 

mitmest Euroopa riigist. 

Mullu lahkunud Estonia teatri omaaegne operetiprimadonna ja teenekas pianist Therese 

Raide oli alati seotud Pärnuga. Ehe talent andis oma pika loometee jooksul lugematul arvul 

kontserte ka Pärnus. Pärnu oli ja jäi Raide lemmiklinnaks, kuhu ta alati rõõmuga sõitis. 

Ammende villa oli ka Therese Raide viimane esinemispaik. 

Korraldajate sõnul on Ammende villa ja aed toimumispaigana pärit ajastust, mil operett 

nautis oma hiilgeaega ning seetõttu on see lausa ideaalne paik taolise ürituse elluviimiseks. 
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„Operett on alati olnud väga hinnas ka meie naaberriikides. Näiteks viimastel aastatel on 

rahvusvahelist tuntust kogunud Kaunase operetipäevad, kus mul on olnud au samuti 

osaleda, viimati sel suvel koos Eesti soprani Pirjo Püviga, ning veenduda publiku meeletult 

suures operetivaimustuses ja saada osa mitme tuhande inimese lustlikust kaasaelamisest 

Kaunase lossi varemetes,” sõnas sündmuse kunstiline juht ja dirigent Erki Pehk. „Miks mitte 

käivitada operetipidu ka Pärnus?!” 

Laupäeval korraldatakse Ammende villa aia vabaõhulaval suurejooneline operetigala, mis 

riikliku püha auks kannab „Mustlasparuni” Barinkay kuplee refräänist laenatud pealkirja „Siin 

mu rahvas ja maa”. Üles astuvad säravad operetisolistid bariton Thomas Weinhappel Viinist, 

leedu sopran Raminta Vaicekauskaitė, sopran Anna Denisova Peterburist, ukraina bariton 

Jurii Samoilov ja itaalia sopran Giulia De Blasis. Kaastegevad on Kaunase riikliku 

muusikateatri balletirühm ja Pärnu linnaorkester. Orkestrit juhatab Erki Pehk ja õhtut juhib 

Merle Palmiste. 

Pühapäeval on Ammende villa salongis kavas operetipärastlõuna „Igavesti noor”, kus 

esinevad armastatud operetiartistid Margit Saulep ja Urmas Põldma ning meenutatakse 

Therese Raidet ja tema enam kui 60-aastase lavakarjääri eredamaid hetki. Klaveril saadab 

lauljaid Elmo Tiisvald ning kava juhib Toomas Kuter. 

Ürituse korraldab Teatrimuusika OÜ koostöös Pärnu linnavalitsuse, Endla teatri ja Ammende 

villaga. 

 


