
Eesti Segakooride Liit 
VIII lauljate suvekool Haapsalus 
20.–22.08 2021


Eesti Segakooride Liidu korraldatav lauljate suvekool Haapsalus toimub sel aastal 20.–22. 
augustil. Õpitavaks teoseks oleme valinud maailmamuusika kullafondi kuuluva Mozarti 
"Requiemi". Kuna teos on mahukas, moodustatakse laagris kaks koori. Teos on kahe 
koori vahel pooleks jagatud, teil jääb vaid valida, kumba poolt soovite õppida.


Dirigent: Tõnu Kaljuste 
Koormeistrid: Veronika Portsmuth ja Mai Simson 
Hääleseadja: Kaia Urb 

Teos on jaotatud on järgnevalt:


Wolfgang Amadeus Mozart 
"Requiem" KV 626


I KOOR:


I Introitus

II Kyrie


III Sequenz:

 1. Dies irae


 2. Tuba mirum

 3. Rex tremendae


 4. Recordare

 5. Confutatis

 6. Lacrimosa


II KOOR:


IV. Offertorium:

 1. Domine Jesu


 2. Hostias

V. Sanctus


VI. Benedictus

VII. Agnus Dei


VIII. Communio / Lux aeterna




AJAKAVA


P, 8. august - proov Zoomis häälerühmade kaupa (mõlemad koorid)

P, 15. august - proov Zoomis häälerühmade kaupa (mõlemad koorid)


----------------------------------


R, 20. august 
Haapsalu Kultuurikeskus


10:00–11:30	 	 sissejuhatav loeng

11:35–14:00	 	 proov

14–15		 	 lõunasöök

15–18		 	 proov

18–19		 	 õhtusöök


L, 21. august 
Haapsalu Kultuurikeskus


10–14		 	 proov

14–15		 	 lõunasöök

15–18		 	 proov

18:00–18:30	 	 õhtusöök

18:40	 	 	 Mõtisklusi teemal Eesti Lauljate Liit 100 (Riina Roose)*


P, 22. august 

10–12		 	 proov Haapsalu Kultuurikeskuses

12–14		 	 lõuna

14–17		 	 peaproov Haapsalu Toomkirikus

18:00	 	 	 KONTSERT Haapsalu Toomkirikus


* Mõtisklusi teemal Eesti Lauljate Liit 100 
Riina Roose: "Eesti Lauljate Liit on meie kooriliikumise üks olulisemaid organisatsioone 
läbi aegade. ELL pani aluse laulupidude 5-aastasele rütmile ja kogu sellega seonduvale: 
nootide trükkimine, uute teoste tellimine, maakondlikud laulupeod jne. Sellele 
vundamendile toetume tänaseni, kooriühing on ELL-i õigusjärglane.

Sukeldudes ELL-i ajalukku, leiab sealt palju põnevat, mida jagaksin heal meelel teiste 
huvilistega.

Mõtiskluse lõpuks teeksime lühikese jalutuskäigu (kindlasti Kreegi kalmule ja näpuotsaga 
midagi veel)."




Õppimiseks kasutame Bärenreiteri noote. Üks noot maksab ca 10€ + saatmiskulud. 

Noote saab tellida järgnevalt lingilt: 

https://www.baerenreiter.com/en/shop/product/details/BA4538_90/


Ööbimine on korraldatud Haapsalu Kutsehariduskeskuse hostelis (Ehitajate tee 7, 
Uuemõisa, Haapsalu).

Proovid ning lõuna- ja õhtusöögid toimuvad Haapsalu Kultuurikeskuses (Posti 3, 
Haapsalu).

Hommikusöök tuleb hostelis endale ise valmistada (igas toas on kööginurk) või hommikul 
mõnda hubast kohvikut külastada.


Osalustasu (sisaldab: majutus 2 ööd KHK hostelis, toitlustus (5 x), juhendajate tasu, 
kooriproovide ja kontserdi korralduskulusid):

95€ - täishind 
75€ - noor laulja, kuni 26. a (k.a.)


Osalustasu palume kanda ESLi arveldusarvele Swedbankis:

Eesti Segakooride Liit

EE592200001120198684


Registreerimisleht asub siin: https://forms.gle/EPUHJVHgZJVFZpWWA


REGISTREERIMINE ON AVATUD 1. JUULINI (k.a) 

Kontakt: eestisegakoorideliit@gmail.com


* Koorid saavad toimida vaid tasakaalustatud häälerühmade olemasolul, mistõttu Eesti 
Segakooride Liidu juhatus jätab endale õiguse jälgida kooride tasakaalustatud täitumist 
ning lõpetada naishäälte registreerimine ennetähtaegselt, kui lubatud arv on täis.

** Soovi korral on kontserdil võimalik laulda ka tervet teost, selle eelduseks on tervikteose 
eelnev kontserdil esitamise kogemus.

*** Eesti Segakooride Liit jätab endale õiguse ajakavas muudatusi teha.
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