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Seeniorlaulu võidu napsas väliseestlane 
Autor: Vilma Rauniste 
Laupäev, 04. mai 2013. 
 
Loe kommentaare | Kommenteeri 
 
Pühapäeval toimus Pärnu Tervise kultuurikeskuses 
võistulaulmine “Seeniorlaul 2013“. See on konkurss 
harrastussolistidele, kel vanust üle viiekümne. Lauljad 
võistlesid kahes vanusegrupis: 50–65-aastased ning 66 ja 
vanemad. 
 
Vanemas grupis anti välja kaks esikohta, mille pälvisid väliseestlane 
Raul Targamaa Stockholmist ja Leonhard Kelle Tallinnast. Nooremas 
vanuserühmas pääses saarlaste huviorbiidis olev Iivo Miil 
Kuressaarest finaali. 
 
“Tunnen südamest rõõmu selle üle, et mulle on osaks saanud 
võimalus olla teiega koos teile mõeldud konkursil juba seitsmendat 
aastat järjest. Need on olnud meeleolukad ja üdini positiivsed 
hetked, mis tulvil teie soovi laulda ja oma laulurõõmu ka teistega 
jagada. Olen olnud heldinud nii mõnegi esineja siirusest. Ilma 
loomulikkuse ja siiruseta kaotab musitseerimine mõtte. Konkursil 
“Seeniorlaul” on siirust palju ning see on suur väärtus,” ütles ürituse 
peakorraldaja Toomas Kuter. 
 
“Kui nooremas vanusegrupis jäi esikoht välja andmata, siis vanemas 
grupis anti seevastu välja kaks esikohta. Žürii oli üksmeelel, et just 
nii on võimalik parimal viisil tunnustada vanema rühma solistide 
suurepärast ettevalmistust ja pühendumust. On hästi südamlik, 
kuidas inimesed oma laulukunstiga rõõmustavad teisi ja sellest ka ise 
suurt rõõmu tunnevad. Kindlasti väärib tähelepanu, et kaugeim 
osaleja oli väliseestlane Raul Targamaa Stockholmist, kes ka ühe 
esikoha napsas.” Ning lisas: “Saarlased on “Seeniorlaulust“ ikka osa 
võtnud. 2012. aastal saavutas Endel Kumm Sõrvest teise koha. Sel 
aastal pääsesid teise vooru edasi Valdi Kristovald ja Taivo Parbus 
Kuressaarest, Iivo Miil esines oma tuntud headuses ja pääses 
finaali.” 
 
Ülle Jaegeri poolt ellu kutsutud konkursi erilisus peitub atmosfääris, 
mis konkursil valitseb ja sellest osavõtjate esinemist saadab. Tegu on 
toimiva muusikapeoga, millest jõudu andva sädeme saavad kõik. 
“Seeniorlaulu“ korraldas MTÜ Rand. Peakorraldaja eesmärk on jõuda 
vähemalt kümnenda konkursini. 
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Meie Maa usaldab oma lugejaid ja 
ootab kõigilt vihjeid või teateid 
huvipakkuvate või murettekitavate 
sündmuste või teemade kohta. Saada 
vihje või teade siit ja võib-olla just 
Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu 
Meie Maas. Vihje või teate saatja võib 
jääda anonüümseks. 
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