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Etusivu Uutiset Eurooppa Oppia ikä kaikki Kollega Tausta Näkökulmat Kirja

Oopperalaulajasta tuli kesärenki

Talkoohenki palkitsee ympärivuorokautiseksi 

venyvän työn, kun laulaja Mati Vaikmaa 

ryhtyi oopperajuhlan vapaaehtoistyöntekijäksi.

Kun Pärnun oopperafestivaalin (PromFest) 

kilpailutuomaristo pitää lounastauon, Mati 

Vaikmaa on valmiina kyytimään. Hän vie ja 

hakee vaikka Tallinnasta asti, olipa sitten kyse 

nuoteista, laulukilpailun osallistujista, 

orkesterin soittajista tai instrumentista.

— Tärkeintä on, että vieraamme tuntevat 

olevansa tärkeitä ja tervetulleita, Vaikmaa 

sanoo.

Pärnussa pieni järjestäjäjoukko on synnyttänyt 

kansainvälisen festivaalin, jonka tunnelma on 

välitön ja lämmin.

— Nuorelle laulajalle on mieleenpainuva kokemus, kun häntä saattaa 

lentokentällä olla vastassa festivaalin taiteellinen johtaja Erki Pehk, Vaikmaa 

nauraa.

Kansainvälinen laulukilpailu

Sunnuntaina 12. kesäkuuta päättynyt PromFest järjestettiin nyt seitsemännen 

kerran. Festivaalin ydin on Klaudia Taev -laulukilpailu, johon tänä vuonna 

osallistui 32 kilpailijaa 17 maasta. Juhlaviikon ohjelmassa on myös 

oopperaproduktio, mestariluokka ja konsertteja.

Joka toinen vuosi järjestettävä kisa on Baltian ainoa kansainvälinen 

oopperalaulukilpailu. Sen järjestää PromFest-yhdistys yhdessä Pärnun Endla-

teatterin kanssa. Tänä vuonna mukana olivat myös Liettuan valtiollisen 

musiikkiteatterin kuoro ja orkesteri Kaunasista.

Rahapalkintojen lisäksi kilpailun voittaja saa valita roolin, jonka hän esittää 

kahden vuoden päästä festivaalin oopperaproduktiossa. Tänä vuonna se on 

valkovenäläisen Anatoli Siukon toiveesta Guiseppe Verdin Attila .

Mati Vaikmaa (vas.), festivaalin 
taiteellinen johtaja, kapellimestari 
Erki Pehk ja laulukilpailun 
presidentti Toomas Kuter ovat 
Pärnun kansainvälisen 
oopperafestivaalin kantava 
kolmikko.

Artikkelit

14.1. Trendit tapetille

17.12. Kahden kauppa kannattaa

10.12. Vaikuttamishalu siirtyi ruohonjuuritasolle

3.12. Impro-opettajalle moka on lahja

26.11. Kriittinen unilukkari herättelee kasvattajia

19.11. Sivistyksellä on eetterissä monet kasvot

12.11. Oman elämänsä remonttimies

5.11. Opettaja takaa nipotusvapaan keittiön

2.11. Elämän ja kuoleman kirjoittaja

31.10. Hankkeen päätöskin on suunniteltava
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— Idea on ainutlaatuinen. Se tarkoittaa, että nuorista ollaan todella 

kiinnostuneita ja heidän kasvuaan taitelijana tuetaan, Vaikmaa vahvistaa.

Laulajan vapaavuosi

Mati Vaikmaa itse piipahti festivaaliviikolla laulamassa vangin roolin Tallinnan 

Estonia-teatterin Wallenberg -esityksessä, mutta periaatteessa baritoni pitää 

sapattivuotta.

— Kaipasin vaihtelua. Talkootyö on hyvää vastapainoa ison teatterin tiukasti 

määritellylle työnjaolle, hän sanoo.

Perinteiset talkoot ovat Vaikmaan mukaan muutenkin tulossa takaisin.

— Ihmiset haluavat tehdä jotain yhteiseksi hyväksi. Esimerkiksi toukokuussa 

järjestettäviin julkisten alueiden kevätsiivouspäiviin on yhä enemmän osallistujia.

Kesä on kädentaitojen

Eurooppa viettää vapaaehtoistyön nimikkovuotta. Ilman vapaaehtoisia eivät 

kesätapahtumat onnistu Suomessakaan.

Vaikmaan kesärengin työt jatkuvat laulajan omalla kesämökillä Muhun saarella.

— Olen opiskellut savuhormittoman uunin tekoa, Mati Vaikmaa yllättää.

Opettajana hänellä on lammastilaa pitävä nuoripari.

— Tykkään tehdä käsilläni ja haluan kehittyä vanhojen rakennustapojen 

osaamisessa. On minulla omakin riihiuuni korjausta odottamassa, baritoni 

huomauttaa.

Klaudia Taev -laulukilpailussa ei tänä vuonna jaettu ensimmäistä palkintoa. 

Toisen palkinnon sai Andrei Sauchanka Valko-Venäjältä ja kolmannen Elina 

Volkmane Latviasta. Oopperafestivaalin esitys Giuseppe Verdin Attila nähdään 

13. elokuuta Birgitta festivaalilla Tallinnassa. 

Teksti ja kuva: Sirkku Määttä 

Lisää aiheesta: 

PromFest Facebookissa 

Aiemmin Sivistyksessä:

Italian vapaaehtoiset talouden kurimuksessa 

Tutkimus: Vapaaehtoistyöllä mittavat vaikutukset 

JULKAISTU: 13.6.2011 KLO 7:00

Delicious Facebook Kerro kaverille 

Keskustele aiheesta »

Page 2 of 3Oopperalaulajasta tuli kesärenki - Oppia ikä kaikki - Sivistys

18.01.2013http://www.sivistys.net/oppia_ika_kaikki/oopperalaulajasta_tuli_kesarenki.html



Uutiset Oppia ikä kaikki Kollega Tausta Näkökulmat Kirjat Ilmoita Juttuvinkki Palaute

Page 3 of 3Oopperalaulajasta tuli kesärenki - Oppia ikä kaikki - Sivistys

18.01.2013http://www.sivistys.net/oppia_ika_kaikki/oopperalaulajasta_tuli_kesarenki.html


