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Laupäeval Jõhvi pargis kirjas-
tuse Inforing AS korraldusel 
toimunud III festival "Slaavi 
valgus" pidi seekord konkuree-
rima mitmete populaarsete 
rahvaüritustega Eestis, kuid 
publikut jätkus ikkagi. Festi-
valist osa võtnud rohkem kui 
700 esinejat pälvisid sooja vas-
tuvõtu. 

Meelelahutust oli igale mait-
sele ja vanusele. Käsitöömeist-
rite read kirendasid kaubast ja 
soovi korral võis suveniiri ka 
oma kätega valmistada. Palju 
lõbustusi oli lastele. Festivali 
tipphetk saabus aga hilja õhtul, 
kui lavale astusid rahva lem-
mikud Albert Assadullin ja Pe-
lageja. (PR)

Keegi ei suutnud ükskõikselt 
mööduda 50-liitrises samova-
rist Ladnaja Poljanal. 

IRINA KIVISELG

"Slaavi valgust" 
nautisid 
noored ja 
vanad

"7 linna muusika" festi-
vali senine kulminatsioon 
oli laager "Regi laulab", 
kus Veljo Tormis ise tut-
vustas meie ürgseid juu-
ri ja mis päädis kontser-
diga Pühajõe kirikus.

TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee 

Kontserdimaja direktor Piia 
Tamm rõõmustab, et 13. fes-
tival "7 linna muusika" on 
tõesti kõlanud rahvamuusika 
võtmes - nagu algselt ka pla-
neeritud sai. 

Lev Nikolajevitši järeltulija
Tamme sõnul oli rahva-

loomingul koht isegi festi-
vali avakontserdil, kus lau-
lis Viktoria Tolstoy ja musit-
seeris Estonian Dream Big 
Band.

"Nimelt kõlas seal EDBB 
juhi Siim Aimla aranžeeri-
tud "Pikk ingliska", mis oli 
küll väga džässilik, aga mille 
algmeloodia oli hästi ära tun-
tav," rääkis Tamm.

Veel hämmastas Tamme 
see, mida Tolstoy suutis te-
ha Tšaikovski "Luikede jär-
vega". "Helilooja oli võtnud 
surematu meloodia ja teinud 
sellest laulu, mis oli kargelt 
rokkiv! Teine rahvalik lugu 
sel kontserdil oli "Vene häl-
lilaul", aga paraku kõlas see 
inglise keeles," ütles Tamm. 
Kummastavalt ei oska Vene 
ühe võimsama kirjaniku jä-
reltulija rootslannana esiisa 
keelt. 

Anne Endjärv, eelmine 
Kohtla-Järve kunstide kooli 
direktor, kiitis EDBBd, kelle 
kõla oli ühtesulav ja kõlaliselt 
ühtne. "Tolstoy hääl oli väga 
hea, samuti vahetas ta regist-
reid ühtlaselt. Tema taie oli 
seda imetlusväärsem, et te-
gu on iseõppijaga," ütles End-
järv. 

"Regi laulab" 
Tamme sõnul on Kuusalu 

rahvas idavirulaste peale pä-
rast esimest regilaululaagrit 
pahane. Nimelt oleks Tormi-
se sünnipaik tahtnud olla sar-
nase ürituse esmaseks toimu-
mispaigaks, aga Pühajõe, kus 
maestro väikse poisina elas, 
sest ta isa oli seal köster, jõu-
dis väärt idee realiseerimi-
sega ette. 

"Igatahes teeme järgmisel 
aastal Kuusaluga koostööd. 
Laager õnnestus ja üks edu 
võti oli kindlasti õige osale-
jaskond. Palju oli sõpru, kes 
ei pidanud enam kokkulaulu 
harjutama," rääkis Tamm.

Tamm, kes on üks üritu-
se "Regi laulab" initsiaato-
reid, leidis, et laager jääb 
tulevikuski eksklusiivseks, 
sest paik ise seab oma piirid. 
"Praegu proovisime ka poo-
le rahvaga ära, aga 60 osale-
jat oleks Pühajõe pastoraa-
dis toimuval üritusel maksi-
mum," arvas Tamm. 

Lauljatar Helin-Mari Ar-
der kirjeldas, kuidas projekt 

SUVEFESTIVAL: "7 linna muusika" ekvaator on käes

Regi laulis Pühajõel esmakordselt

arenes töö käigus. "Saime va-
rem küll töögrupiga kokku, 
aga kohe oli selge, et impro-
visatsiooni saab olema palju," 
ütles Arder. 

Sillamäe paabel 
Lauljatar peab Tormist 

meheks, kes kastab meie ürg-
muusika puu juuri, et see säi-
liks ka tulevastele põlvede-
le. "Laagri tulemus oli suure-
pärane. Inimesed tulid kaasa 
ja ilma heade osalejateta po-
leks üritus õnnestunud," lei-
dis Arder. 

Arder arvab, et regilaulu 

võiks viljeleda kõik, kes pea-
vad nõnda palju viisi, et suu-
davad eeslaulja järel laul-
da. "Me ei tea regilaulmise 
nüansse - seda Tormis õpe-
taski. Minagi ei teadnud, aga 
nüüd on mul mingidki tead-
mised. Tormise järgi me või-
me küll laulda ka teisti kui nn 
kaanon nõuab, aga me peaksi-
me vähemalt teadma, kuidas 
on õige," rääkis lauljatar. 

"Regi laulab" finaal oli lau-
päevane kontsert Pühajõe ki-
rikus. Kogu laagri jäädvustas 
ETV ja sellest tuleb ka eral-
di telesaade. 

Piia Tamme sõnul on Kuusalu rahvas idavirulaste peale pärast esimest regilaululaagrit pahane, sest Veljo Tormise sünnipaik 
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Helin-Mari Arder arvab, et regilaulu võiks viljeleda kõik, kes peavad nõnda palju viisi, et suu-
davad eeslaulja järel laulda.

Regilaululaagris sai harjuta-
da ka käelist tegevust. 

"7 linna muusika" raa-
mes esitas pühapäeval Illu-
ka mõisas Triinu Taul pär-
muslikke lugusid kodust, Ii-
rimaalt, Saamist ja Unga-
rist. Samal päeval rokkis fol-
kansambel Paabel Sillamäe 
treppidel. 

Paabeli hing Sandra Sil-
lamaa leidis, et väga uudne 
oli esineda päris tee ääres, 
mida mööda liiguvad autod. 
"Meile öeldi, et tasub ka ve-
ne keeles midagi öelda, aga 
ega meist keegi seda keelt 
mõista. Siiski kulges kõik nii 
vingelt, et pärast leidsime, 

et meid polegi kuskil nii häs-
ti vastu võetud. Tuleme kind-
lasti siia kanti tagasi!" lubas 
neiu.

HELIN-MARI ARDER

"Me ei tea regilaulmise 
nüansse - seda Tormis 
õpetaski. Tormise järgi me 
võime küll laulda ka teisti 
kui nn kaanon nõuab, aga 
me peaksime vähemalt 
teadma, kuidas on õige.


