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Seeniorlaul üllatab rekordiga

Homme Pärnu kontserdimajas toimuvast kümnendast Seeniorlaulu

konkursist soovis tänavu osa võtta rekordarv eakaid

lauluharrastajaid, kellest vanim lavale astuja on 87aastane.

Ürituse korraldaja Toomas Kuter rääkis, et kui tavaliselt on esimesse
vooru oma salvestised saatnud keskeltläbi poolsada inimest, siis sel
kevadel kasutas seda võimalust üllatuslikult 86 soovijat. Nende seast
valiti 30 solisti, kes pääsesid homme kontserdimajas korraldatavasse
teise vooru. Neist omakorda 15 laulavad kohe järgnevas finaaliski.

Üles astutakse kahes kategoorias: 50–65aastased ja vanemad. Osalejate
vanus väärib seejuures imetlust: läbi aastate eakaim osaleja on olnud
89aastane.

Pärnu tullakse kõikjalt Eestist: Tallinnast, Tartust, Rakverest, Valga-,
Järva-, Jõgeva-, Rapla- ja Harjumaalt. Kaugeim osaleja Raul Targamaa
sõidab neljandat aastat kohale Stockholmist ja on konkursi korra
võitnudki.

Lauljaid hindavad Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk,
Klassikaraadio toimetaja Kersti Inno, eelmise Seeniorlaulu noorema
kategooria võitja Svetlana Jefimova Narvast, Pärnu eakate
avahoolduskeskuse direktor Heli Kallasmaa ja laulja Toomas Kuter.

Päeva juhivad konkursi idee kümme aastat tagasi Eestisse toonud Ülle

Anu Jürisson
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Pärnu Postimees Tasuline

Jaeger ja Ivar Soone.

“Võistlusmoment on loomulikult sümboolne, sest meil ei ole suuri auhindu
ega mitme nulliga preemiaid. Aga meil on atmosfäär. Soovitan kõigil
kuulama tulla, see on väga eriline seltskond,” avaldas Kuter.

“Need on inimesed, kes on oma kolmandas või neljandas nooruses ja
oodanud seda päeva terve aasta, teinud selle nimel tööd ja valmistunud
mitte ainult muusikaliselt, vaid näevad ka head välja,” iseloomustas
Kuter.

“Kui teil ongi mingid tervise- või hingehädad, saate lavalolijatelt tubli
annuse elujõudu, elurõõmu ja positiivsust,” märkis ta. “Meil on laulnud
nägemis- ja liikumispuudega inimesed, aga see neid ei takista. Õhus on
vaimu, heatahtlikkust ja midagi väga erilist – soovi elada.”

Seeniorlaulu põhiidee on pakkuda laulmisega hobi korras tegelejaile
väljundit ennast arendada, sest vanemaks saades jääb esinemisvõimalusi
järjest vähemaks.

Konkursist saavad osa võtta vaid need, kellele solistina esinemine pole
olnud töö, küll võib olla laulnud kooris.

Repertuaari suhtes on korraldajad seadnud tingimuse, et teises voorus
peab kahest esitatavast laulust üks olema mis tahes viisil seotud Pärnuga.
Samal ajal kuuleb Seeniorlaulul teoseid ooperiaariatest kuni
džässiklassika ja rahvalauluni, palju esitatakse igihaljaid estraadilaule.

“Seda kõike on tõesti raske hinnata, palju loeb siin isiksuse sarm. Ja nad
kõik on väga võluvad,” kinnitas Kuter.
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