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Therese Raide mälestus toob 
Pärnusse artistid üle Euroopa 

 

Pärnus Ammende villas toimuvad 23.–24. augustini Therese Raide 

nimelised Pärnu rahvusvahelised operetipäevad, mis toovad 

publiku ette esinejaid Eestist ja kaugemalt.

Korraldajate idee on tekitada Pärnusse traditsiooniline operetifestival, 
millesarnaseid pole maailmas kuigi palju ja mis võiksid seetõttu pälvida 
rahvusvahelist tähelepanu.

“Operett on alati olnud väga hinnas meie naaberriikideski, näiteks on 
viimastel aastatel rahvusvahelist tuntust kogunud Kaunase operetipäevad, 
kus mul oli au osaleda,” rääkis sündmuse kunstiline juht ja dirigent Erki 
Pehk. “Veendusime inimeste suures operetivaimustuses ja saime osa 
mitme tuhande pealise publiku kaasaelamisest Kaunase lossi varemetes. 
Miks mitte käivitada operetipidu Pärnus?”

Operett on vaieldamatult üks meelelahutuslikumaid süvamuusikateatri 
žanre, mida publik on igal ajal ja ajastul palavalt armastanud. Eesti on 
operetitraditsiooniga maa ja Pärnus Endla teatriski töötas pärast teist 
maailmasõda mitu aastakümmet operetitrupp.

Eelmisel aastal lahkus meie hulgast Estonia teatri omaaegne hinnatud 
operetiprimadonna ja teenekas pianist Therese Raide, kelle ehe talent oli 
seotud ka Pärnuga.

Mikk Kirikal
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Therese Raide andis oma pika loometee jooksul lugematul arvul kontserte 
Pärnus, mis oli ja jäi tema lemmiklinnaks. Ammende villa jäi Raide 
viimaseks esinemispaigaks. Seepärast on operetipäevad pühendatud just 
temale.

Ammende villa ja aed toimumispaigana on pärit just sellest ajastust, kui 
operett elas oma hiilgeaega.

23. augustil saab Ammende villa aia vabaõhulaval teoks opereti 
galakontsert, mis kannab “Mustlasparuni” Barinkay kuplee refräänist 
laenatud pealkirja “Siin mu rahvas ja maa”. Lauljate kõrval esinevad 
tantsijad ja publik võib kontserdile tulla ajastukohaselt kostümeeritult.

Üles astuvad operetisolistid Viinist, Leedust, Peterburist, Ukrainast ja 
Itaaliast, kaastegevad on Kaunase riikliku muusikateatri balletirühm ja 
Pärnu linnaorkester. Orkestrit juhatab Erki Pehk.

24. augustil on Ammende villa salongis operetipärastlõuna “Igavesti 
noor”, kus esinevad Eesti armastatud operetiartistid ja meenutatakse 
ühtlasi Therese Raidet. Kava juhib Toomas Kuter.

Operetipäevi korraldab Teatrimuusika OÜ koostöös Pärnu linnavalitsuse, 
Endla teatri ja Ammende villaga.
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