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Taevi konkursile pürgib palju 
lauljaid 

 

Klaudia Taevi noorte ooperilauljate konkursi korraldajad Erki Pehk 

ja Toomas Kuter alustasid ringsõitu Euroopa ooperimajades, et 

kuulata üle ja valida konkursist osa võtta soovivaid lauljaid.

Kuter märkis, et kui seni on osaleda soovijad saatnud konkursi esimeses 

voorus neile oma lauludega helisalvestused, siis tänavu otsustati muuta 

formaati ja kõigile anti valida, kas nad soovivad saata salvestuse või 

esineda vahetult ˛üriiliikmete ees.

”Lindistus ei ole elav esitus. Meil on olnud juhtumeid, kus ukse taha on 

jäänud väga head lauljad, sest lindistuse kvaliteet on olnud kehv, ja 

konkursile on pääsenud keskpärasemad esinejad, kellel on olnud 

suurepärane tehniline baas lindistuse tegemiseks,” seletas Kuter.

”Edaspidi tahaksimegi jõuda selleni, et toimuvad ainult kuulamisvoorud, 

aga see võtab aega,“ rääkis Kuter. „Katsetame esimest aastat ja see on 

ennast juba õigustanud, sest osavõtt on rohkearvuline. Kuulamisvooru 

laekus 108 avaldust kõikjalt Euroopast.”

Konkursi haare on aasta-aastalt kasvanud ja leidnud oma koha Euroopa 

kultuurimaastikul, mida Kuteri sõnade järgi näitab seegi, et need voorud 

toimuvad Euroopa juhtivates ooperimajades, kus igal solistil on au 

esineda.

Anu Jürisson
anu.jyrisson(at)parnupostimees.ee
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Igas ooperimajas on lauljate kuulamisse kaasatud keegi ˛üriiliikmetest. 

Läinud nädalavahetusel alustati ringsõiduga Peterburis ja Moskvas.

Peterburis Nevski prospektil asuvas, meie seast hiljuti lahkunud vene 

metsosoprani Elena Obraztsova kultuurikeskuses aitas veerandsadat 

solisti hinnata Mikkelis toimuva Valeri Gergijevi festivali kunstiline nõunik 

Peter Schünemann. Moskva ooperiteatris Novaja Opera oli abiks lavastaja 

Dmitri Bertman.

Järgmiseks kuulati lauljaid Kaunase riiklikus muusikateatris koos asutuse 

direktori Benjaminas ˇelvysega. Peagi jõutakse Berliini, kus ˛üriis 

osalevad teatri Komische Oper Berlin direktor Philip Bröking, produtsent 

Erkki Alste ja tänavune ˛ürii esimees, Ameerika sopran Karan Armstrong.

Viimased peatuspaigad on Poznani ooper Poolas ja Taani kuninglik ooper 

Kopenhaagenis, misjärel jõutakse tagasi Eestisse. Siinne voor leiab aset 

Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning lauljaid aitab hinnata Peter 

Schünemann.

Igal osalejal tuleb esitada kaks pala. Tänavu valitakse teise vooru, mis 

toimub Pärnus, 35 lauljat. Rahvusvaheline ooperimuusikafestival Promfest 

ja Klaudia Taevi noorte ooperilauljate konkurss leiab aset 22.–27. mail.
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