19. novembril kell 18
Tartu Elleri kooli Tubina saalis
20. novembril kell 17
Tallinna Filharmoonia Mustpeade Maja Valges saalis

Bachi pärlid. Actus tragicus
Solistid
Maria Valdmaa (sopran)
Yena Choi (sopran)
Marianne Pärna (alt)
Martin Karu (kontratenor)
Oliver Kuusik (tenor)
Janari Jorro (bariton, RO Estonia)
Olari Viikholm (bass-bariton)
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Koormeister Mai Simson
Tallinna Barokkorkester
Kontsertmeister Meelis Orgse
Dirigent Tõnu Kaljuste

Johann Sebastian Bach (1785-1750)
Kantaat “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” / ”Jumala aeg on parim aeg”
(“Actus tragicus”), BWV 106 (1707/08)
Kantaat “Ich habe genung” / “Mul on küllalt”, BWV 82a (1727, rev. 1731, 1735)
Knut Nystedt (1915-2014)
“Immortal Bach” / “Surematu Bach” op. 153 (1988)
Seade Bachi vaimulikust laulust “Komm, süsser Tod”/ “Tule, magus surm”
Johann Sebastian Bach
Missa brevis g-moll, BWV 235 (Lutheri missa nr. 3) (1738–39)
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Te hoiate käes seda kavaraamatut ja olete tulnud kontserdile. See on selge põhjus,
miks siinkohal on tarbetu rääkida Bachi erilisusest. Bachi kantaadid on olnud alati
varajase muusika festivali Tallinn feat. Reval kavas. Selle aasta teeb eriliseks see, et
Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga astub üle pika aja lavale meie
vanima ajalooga barokkorkester. Jah, see on Tallinna Barokkorkestri uus tulemine.
Muidugi on see siiski kõrvalteema ja põhiline on muusika.
On hea traditsioon, et esituse kõrvale on võimalik lugeda tarkade inimeste kirjutisi
esitatavast. Bachi puhul on kogu informatsioon paari hiirekliki kaugusel ja seepärast
lisan siia vaid seda, mida võib täiesti subjektiivseks pidada.

Kantaat “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” / ”Jumala aeg on parim aeg”
(“Actus tragicus”), BWV 106
Lugedes kantaadi teksti ja samastades seda mažoorse helistikuga peame olema
sõlminud endaga suure rahu – või äkki see aitab seda just saavutada? Bach oli
kantaati kirjutades ilmselt 22-aastane. Orkestrikoosseis on kõike muud kui tavaline.
Ta kasutab ülemistes häältes kahte häälestuse suhtes kõige kapriissemat ja
tundlikumat pilli – plokkflööti. Juhuseid siin ei saa olla. Paralleel oreliga viitab vox
humana efektile. Tämbriliselt süütu puhtus koos väreluse ja inimliku ebatäiusega.
Basso continuo ja plokkflöötide vahele mahuvad kaks viola da gambat, mis
kontrastina on kõige ülemhelirikkamad selle ajastu pillid. Kantaadi kõnekamad
instrumentaalsed momendid on just neile usaldatud – pikad, kõrged, kohati pea
kaduvvaiksed noodid. Ei midagi välist – kõik teenimas teose sõnumit.
Kantaat “Ich habe genung” / “Mul on küllalt”, BWV 82a
on soolokantaat, mille variant sopranile ja flöödile viitab kas ajanappusele või suurele
rahulolule. Sama nime kandva kantaadi loob Bach Leipzigis 1727. aastal. Solistideks
bass ja oboe. Tõenäoliselt vaid neli aastat hiljem kõlab sama kantaat soprani esituses
ja oboe on asendatud palju uuema pilli – traversflöödiga. Mõnede andmete järgi ei
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nähtud iseenese ja ka kolleegide tsiteerimises midagi halba. Samast perioodist on
aga ka teada lugupeetud heliloojate nimed, kelle loomingust ei ole säilinud ridagi. Uue
helilooja teenistusse asudes köeti eelmise teostega korralikult kaminat – ikka selleks,
et uus mees soojendatud suppi ei pakuks. Mine siis võta kinni. Sama muusikalist
materjali on Bach hiljemgi kasutanud ja vaevalt meie jaoks see tema väärtust
kahandab. Pigem ikka vastuoksa.

Johann Sebastian Bach
Kantaat “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (“Actus tragicus”), BWV106
“Jumala aeg on parim aeg”
Tõlge Toomas Siitan
1. SONATINA

1. SONATIIN

Pean tunnistama, et Tõnu Kaljuste idee, esitada varajase muusika festivalil Knut
Nystedti muusikat, ei meeldinud mulle esimese hooga mitte üks raas. Olen liig
tihti kuulnud lugude vahel otsitud paralleele, mis mööndustega võivad ehk töötada
vaid muusikateoreetikute tarvis. Tuleb tunnistada, et ma lihtsalt ei tundnud seda
teost ja olin umbusklik. See suurepärane teos paigutub hästi Bachiga sarnasesse
esteetikasse ja selline väärtuste matkamine ajas ja ruumis on selgelt kütkestav.

2A. CHOR
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
In ihm leben, weben und sind wir,
solange er will.
In ihm sterben wir zu rechten Zeit,
wenn er will.

KOOR
Jumala aeg on parim aeg.
Temas me elame, liigume ja oleme
nii kaua kui Tema tahab.
Temas me ka sureme õigel ajal,
kui Tema tahab.

Missa brevis g-moll, BWV 235
See on teos, mis ka esimese kuulamisega tuletab meelde seda tuttavat, ülekomponeeritud Bachi. Stop! Seda ei tohiks võtta muidugi hinnanguliselt, vaid pigem
viitena erilisele muusikalisele rikkusele, partituurile, mille kõiki liine ei ole lootustki
välja kuulata ja mis just seeläbi on alati värske ja täis „uusi“ muusikalisi leide.
Barokkorkestri küllalt tüüpiline koosseis – keelpillid ja kaks oboed. Koor ja solistid.
Muusika aga, nagu Bachi puhul ikka, alati eriline. Sellest osa saamine, ükskõik kas
laval või saalis, on privileeg

2B. ARIOSO (T)
Ach, Herr, lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen,
auf daß wir klug werden.

TENORI ARIOOSO
Issand, õpeta meid mõtlema,
et me surema peame,
selleks, et me targaks saaksime.

2C. ARIE (B)
Bestelle dein Haus;
denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben!

BASSI AARIA
Sea valmis oma koda,
sest sa sured,
ega jää elama!

2D. CHOR. ARIOSO (S).
Es ist der alte Bund:
Mensch, du mußt sterben!
Ja, komm, Herr Jesu!

KOOR JA SOPRANI ARIOOSO
See on vana seadus:
Inimene, sa pead surema!
Tule, Issand Jeesus!

3A. ARIE (A)
In deine Hände befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset,
Herr, du getreuer Gott.

ALDI AARIA
Sinu hoolde ma annan oma vaimu,
sina oled mu lunastanud,
Issand, sa tõe Jumal.

3B. ARIOSO (B). CHORAL.
Heute wirst du mit mir in Paradies sein.

BASSI ARIOOSO JA KORAAL
Täna oled sa koos minuga paradiisis.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille.
Wie Gott mir verheißet hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

Rahu ja rõõmuga ma lähen,
Jumala tahtes;
mu meel on leidnud lohutust
malbes rahus.
Nagu Jumal mulle tõotas:
mu uneks on mu surm.

Tekst: Taavi-Mats Utt
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4. CHOR
Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit,
Sei dir Gott Vater und Sohn bereit’,
Dem Heilgen Geist mit Namen!
Die göttlich Kraft
Mach uns sieghaft
Durch Jesum Christum, Amen.

KOOR
Auhiilgus, kiitus, ülistus
sulle, Jumalale, Isale ja Pojale,
ja Pühale Vaimule.
Jumalik vägi
tehku meid võidukaks
Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.

Johann Sebastian Bach
Kantaat “Ich habe genung”, BWV82
“Mul on küllalt”
Tõlge Toomas Siitan
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Ich habe genung,
Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen,
Auf meine begierigen Arme genommen;
Ich habe genung!
Ich hab ihn erblickt,
Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt;
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden
Von hinnen zu scheiden.

Mul on küllalt,
mul on Lunastaja, vagade lootus,
mu igatseivas kätes,
mul on küllalt!
Mu silmad on teda näinud,
mu usk on Jeesuse mu südamesse vajutanud;
nüüd tahan ma täna veel
rõõmuga siit lahkuda.

Ich habe genung.
Mein Trost ist nur allein,
Daß Jesus mein und ich sein eigen möchte sein.
Im Glauben halt ich ihn,
Da seh ich auch mit Simeon
Die Freude jenes Lebens schon.
Laßt uns mit diesem Manne ziehn!
Ach! möchte mich von meines Leibes Ketten
Der Herr erretten;
Ach! wäre doch mein Abschied hier,
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir:
Ich habe genung.

Mul on küllalt.
Mu ainus lohutus on,
et Jeesus tahab minu ja mina tema oma olla.
Usus hoian ma teda
ja näen koos Siimeoniga
juba sealpoolse elu rõõmu.
Mingem ühes selle mehega!
Oh, päästaks Issand mind
mu ihu ahelaist!
Oh, kui ma võiksin juba lahkuda,
rõõmuga ütleksin, maailm, sulle:
mul on küllalt.

Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!
Welt ich bleibe nicht mehr hier,
Hab ich doch kein Teil an dir,
Das der Seele könnte taugen.

Suikuge unne, väsinud silmad,
vajuge kinni, pehmelt ja õndsalt!
Maailm, ma ei jää enam siia,
sinus pole ju midagi,
mis mu hinge köidaks.

Hier muß ich das Elend bauen,
Aber dort, dort werd ich schauen
Süßen Friede, stille Ruh.

Siin tuleb mul elada viletsuses,
aga seal, seal näen ma
sulnist rahu, vaikset puhkust.

Mein Gott! wenn kömmt das Schöne: Nun!
Da ich im Friede fahren werde
Und in dem Sande kühler Erde
Und dort bei dir im Schoße ruhn?
Der Abschied ist gemacht,
Welt, gute Nacht!

Mu Jumal, millal ometi see suur hetk saabub,
kui ma rahus lähen,
jätan kõleda maailma tolmu
ja võin seal, su süles puhata?
Ma olen hüvasti jätnud:
Jumalaga, maailm!

Ich freue mich auf meinen Tod,
Ach, hätt’ er sich schon eingefunden.
Da entkomm ich aller Not,
Die mich noch auf der Welt gebunden.

Mu surm rõõmustab mind,
oh, tuleks ta juba!
Siis pääseksin ma kõigest vaevast,
mis mind selle ilmaga seob.

Knut Nystedt (1915-2014)
“Immortal Bach” /”Surematu Bach”
Seade Bachi vaimulikust laulust “Komm, süsser Tod”/ “Tule, magus surm”)
Komm süsser Tod. Komm sel’ge Ruh. Komm führe mich in Friede
Tule, magus surm. Tule, õnnis rahu. Tule, juhi mind rahusse.
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Domine Fili unigenite
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

Issanda ainusündinud poeg,
Jeesus Kristus.
Issand Jumal, Jumala Tall,
Isa Poeg,
kes Sa maailma patud ära
kannad, halasta meie peale,
Kes Sa maailma patud ära
kannad, võta kuulda meie
palveid,
kes Sa istud Isa paremal käel,
halasta meie peale.
Sest ainult Sina oled Püha,
ainult Sina oled Issand,
ainult Sina oled Kõrgeim,
Jeesus Kristus,

fo t

o:
Yena Choi (sopran) alustas laulmist oma kodumaal LõunaKr
Koreas Incheoni Kunstide Keskkoolis Myung-sung Hani
käe all. 2018. aastal omandas ta bakalaureusekraadi
Seouli Riiklikus Ülikoolis You-jeong Jin, Hyun-soo Suk ja
Yoon-jeong Choi juhendamisel. 2020. aastal omandas
ta magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
Nadia Kuremi käe all. Ta on solistina laulnud Tallinna
Kammerorkestri ja dirigent Tõnu Kaljuste kontsertidel.
Enne Eestisse asumist laulis ta kaheksa aastat Incheoni
Evangeelse kiriku solistina, töötas neli aastat Seo-gu poiste- ja
tütarlastekoori hääleseadja ning kaks aastat Seoulis Seosomuni kiriku solist. Alates
2021. aastast on Yena Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja.

r u u s er

Me täname Sind
Sinu suure au pärast,
Issand Jumal,
taevane Kuningas,
kõigeväeline Jumal Isa,

nK

Gratias agimus tibi
propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.

tia

Gloria
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal
hea tahtega inimestele.
Me kiidame Sind,
me ülistame Sind,
me kummardame Sind,
me austame Sind,

is

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te
Glorificamus te.

r u u s er

Kyrie
Issand halasta
Kristus halasta
Issand halasta.

Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.
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Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Jesu Christe.

o:

is

Johann Sebastian Bach
Missa g-moll, BWV 235

Kr
Maria Valdmaa (sopran) alustas lauluõpinguid Georg
Otsa nim Tallinna Muusikakoolis klassikalise laulu
erialal Marika Eensalu juures. Õpingud jätkusid
Haagi Kuninglikus Konservatooriumis (MMus 2012)
vanamuusikaspetsialistide Jill Feldmani, Michael
Chance´i ja Peter Kooij juhendamisel. Maria on edukalt
esinenud mitmetel barokklaulu konkurssidel nii Itaalias
kui ka Prantsumaal ning 2014. aastal saavutas teise koha ja
publiku preemia Händeli laulukonkursil Londonis. Suure osa
Maria Valdmaa kontserdirepertuaarist moodustavad barokiajastu
suurvormid. Viimati on ta astunud üles solistina Ton Koopmani ja Amsterdami
Bachikooriga Prantsusmaal, Haapsalu vanamuusikafestivalil G. F. Händeli
oratooriumis „Theodora“ (dirigent Toomas Siitan), J. S. Bachi „Johannese passioonis”
Andres Mustoneni ja Camerata Jerusalemiga Iisraelis, Mozarti reekviemis Eesti
Filharmoonia Kammerkooriga Hongkongis (dir Kaspars Putniņš), Monteverdi
„Vesprites” Dunedin Consordiga (dir John Butt) Itaalias ning Peter Spissky ja Tallinna
Kammerorkestriga Eestis. Valdmaa on esinenud solistina ERSO ees ning ansamblite
Madalmaade Bachiühing, Vox Luminis, Il Gardellino, Dunedin Consort ja Collegium
1704 koosseisus on Maria esinenud Euroopa ja USA mainekates kontserdisaalides.
Maria Valdmaa on plaadistanud plaadifirmale ERP varast itaalia repertuaari
ansambliga Floridante ning esimesena Arvo Pärdi keskuses
salvestanud improvisatsioonilisi šoti ja inglise laule koos Soome viola da gamba
mängija Mikko Perkolaga.

Koos Püha Vaimuga,
Jumala Isa kirkuses. Aamen.

13

fo t

o:

fo t

K

ü ri

r u u s er

ado

nK

ke

rr
Fa

a

Janari Jorro (bariton) on õppinud klassikalise laulu erialal
fo t
o:
Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis (õp. Henn Pai,
Kr
Viviane Kallaste ja Taavi Tampuu) ja Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias (dots. Taavi Tampuu) ning täiendanud
end Eva Märtsoni meistrikursustel. Pärast õpinguid
töötas Janari lauljana Vanemuise ooperikooris (2008–
2012), Savonlinna Ooperifestivali kooris (2015–2017)
ja Eesti Rahvusmeeskooris (2017–2020), kus tegutseb
ka hääleseadjana. Aastail 2020–2021 kuulus Janari Eesti
Filharmoonia Kammerkoori koosseisu. Käesoleval ajal
töötab Janari Jorro Rahvusooperis Estonia. Janari on teinud
erinevaid lavarolle, sh Aeneas Purcelli ooperis „Dido ja Aeneas“ (EMTA ooperistuudio,
varajase muusika keskuse ja lavakunstikooli ühisprojekt, 2016), De Guiche Tambergi
ooperis „Cyrano de Bergerac“ (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Rahvusooper
Estonia ühisprojekt, 2017), Gil Wolf-Ferrari ooperis „Susanna saladus“ (ooperistuudio
Opera Veto, 2018), Krahv Almaviva Mozarti ooperis „Figaro Pulm“ (Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia ja Rahvusooper Estonia ühisprojekti, 2019), Paris Gounod’ ooperis
„Romeo ja Julia“ (Rahvusooper Estonia, 2019).
is
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Martin Karu (kontratenor), on Haapsalust pärit kontratenor,
:J
a
kes õpib alates 2020. aasta sügisest klassikalist laulmist
Guildhall School of Music & Drama ülikoolis, Londonis.
Varasemalt õppis Karu Georg Otsa nimelises Tallinna
muusikakoolis ning tema juhendajateks olid Risto
Joost ning Eha Pärg. 2021. aastal lõpetas Karu G.
Otsa nimelise Tallinna muusikakooli. Sellele eelneval
aastal pälvis ta sihtasutuse Archimedes poolt välja
antud Noore Õpetlase stipendiumi, Pille Lille Muusikute
fondi “Noor Laulja 2020” tiitli ning nimetati Hans Teetlausi
fondi stipendiaadiks. Käesoleval aastal ilmus Karust artikkel tuntud klassikalise
muusika veebiportaalis Bachtrack. Karu repertuaarist leiab teoseid 15 sajandist
kuni tänaseni. Eredalt paistavad silma J. Dowland, H. Purcell, J. S. Bach, G. F.
Händel, kuid ka C. Kreek ja A. Pärt. Seni on Karu musitseerinud koos Eesti Riikliku
Sümfooniaorkestriga, Tallinna Kammerorkestriga, barokkansambli Floridantega
ning gambakonsordiga väikerinG. 2021. aastal debüteeris Karu Inglismaa publikule
JAM on the Marsh festivalil, lauldes soolo L. Bernsteini teoses “Chichesteri Psalmid“.
Varasemalt on Karu osalenud Tallinn feat. Reval varajase muusika festivalil nii
2018. kui ka 2019. aastal. Karu tegemistel saab silma peal hoida läbi veebilehe www.
martinkaru.com.

o:

Oliver Kuusik (tenor) on õppinud Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias, sai magistrikraadi Londoni Guildhalli
Muusika- ja Draamakoolis ning lõpetas ka sealse
ooperistuudio. Aastatel 2008–2017 oli ta Rahvusooper
Estonia esisolist ning alates 2017. aastast tegutseb
vabakutselisena. Tema repertuaaris on üle poolesaja
ooperirolli, millest tähtsaimad on Faust (Gounod’ „Faust“),
Alfredo (Verdi „Traviata”), Nemorino (Donizetti „Armujook“),
don Ramiro (Rossini „Tuhkatriinu“), Nicias (Massenet „Thaïs“),
Christian (Tambergi „Cyrano de Bergerac“), Ferrando (Mozarti
„Così fan tutte“), don Ottavio (Mozarti „Don Giovanni“), Rinuccio (Puccini
„Gianni Schicchi“), Sextus ja Goffredo (Händeli „Julius Caesar“ ja „Rinaldo“),
Walther (Wagneri „Tannhäuser“), Fenton (Verdi „Falstaff“) jpt. Nõutud kammer- ja
oratooriumisolistina on Oliver Kuusik esitanud tenoripartiisid paljudes suurvormides,
sh Dvořáki ja Mozarti reekviemides, Händeli „Messiases“, Haydni „Loomises“,
Beethoveni üheksandas sümfoonias jm ning andnud kontserte mitmel pool
maailmas. Ta on pälvinud arvukalt auhindu, sh esikoha Hendrik Krummi nimelisel
lauljate võistlusel (2006), III auhinna ja eripreemia saksa muusika esituse eest
V Klaudia Taevi nimelisel rahvusvahelisel ooperilauljate konkursil ning Eesti teatri
aastaauhinna osatäitmise eest Britteni ooperis „Kruvipööre“ (2007), Kristallkingakese
rändauhinna vokaalse ja lavalise arengu eest (2012). Kahel korral (2011 ja 2015) anti
talle rahvusooperi SEB publikupreemia.
ai

is

r
Marianne Pärna (alt) on lõpetanud Georg Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooli 1984. aastal laulu erialal Linda
Toomsalu juures. Viimastel aastatel on ta end täiendanud
prof Allan Vurma juures. Õpingute ajal alustas ta
tööd Eesti Raadio Segakooris, kus töötas kuni 1995.
aastani. Marianne Pärna on laulnud ka Rahvusooper
Estonia ooperikooris ning alates 2005. aastast on ta
Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja. EFK koosseisus
on ta osalenud paljudel rahvusvaheliselt tuntud festivalidel
ning esinenud soolodega erinevates suurvormides: Bachi
“Johannese passioon”, Vivaldi “Beatus vir”, Pärdi “Miserere” ja “Kanon pokajanen”,
Mozarti “Kroonimismissa”, Rahmaninovi “Koguöine jumalateenistus”, Pärdi-Wilsoni
suurlavastus “Aadama passioon”, Tõnu Kõrvitsa kooritsüklid “Lageda laulud” ja „Sina
oled valgus ja hommik”, Igor Stravinski “Requiem canticles” jm.
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Olari Viikholm (bass-bariton) on lõpetanud Eesti Muusikaja Teatriakadeemia klassikalise laulu erialal (2012), tema
juhendajad olid professor Jaakko Ryhänen, professor
Mati Palm ja professor Ivo Kuusk. 2003. aastal pälvis ta
Mart Saare nimelisel lauljate konkursil II preemia.
Lauljateed alustas Olari Viikholm Vanemuises ning
aastail 2000–2006 töötas Rahvusooper Estonias. Alates
2013. aastast kuulub ta Eesti Filharmoonia Kammerkoori
koosseisu ning 2012. aastast teeb külalissolistina taas kaasa
Rahvusooper Estonia lavastustes. Olari Viikholmi ooperirollide
hulka kuuluvad Sir John Falstaff ja Marullo (Verdi „Falstaff“ – festivalil Château
de Rochambeau’s Prantsusmaal – ja „Rigoletto“), nimiosa Rossini ooperis „Sinjoor
Bruschino“, Morales (Bizet’ „Carmen“), Zaretski (Tšaikovski „Jevgeni Onegin“),
Mr. Slook (Rossini „Abieluveksel“), Bob (Menotti „Vanatüdruk ja varas“), Sciarrone
(Puccini „Tosca“), Abraham (McMillani “Clemency”), Šarik (Steineri „Kaks pead“
– Nargenfestival) ning operetirollid Jim Kenyon (Stotharti „Rose-Marie“), Enrico
Piselli ja Maître de Plaisir (J. Straussi „Öö Veneetsias“ ja „Viini veri“), Bogdanowitsch
(Lehári „Lõbus lesk“). Olari Viikholm on laulnud solistina sellistes suurvormides, nagu
Beethoveni „Missa solemnis“, Rossini „Väike pidulik missa“, Bachi „Jõuluoratoorium“,
„Magnificat“ ja Johannese passioon, Mozarti ja Fauré reekviemid, Brahmsi „Saksa
reekviem“, Monteverdi „Maarja vesper“ ja Dvořáki missa D-duur.

ri
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Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) on kujunenud üheks tuntuimaks Eesti
muusikakollektiiviks maailmas. EFK asutas 1981. aastal Tõnu Kaljuste, kes oli koori
kunstiline juht ja peadirigent kakskümmend aastat. Aastail 2001–2007 jätkas tema
tööd inglise muusik Paul Hillier, aastail 2008–2013 oli kunstiline juht ja peadirigent
Daniel Reuss ning 2014–2021 Kaspars Putniņš. Alates augustis 2021 on EFK
kunstiline juht ja peadirigent taas Tõnu Kaljuste. Koori repertuaar ulatub gregooriuse
laulust kuni 21. sajandi muusikani. Eriline koht on selles juba aastaid olnud Eesti
heliloojate loomingul (Pärt, Tormis, Tüür, Grigorjeva, Tulev, Kõrvits, Tulve) ja selle
tutvustamisel maailmas. EFK on teinud koostööd paljude väljapaistvate dirigentide
ja orkestritega, nagu Claudio Abbado, Helmuth Rilling, Eric Ericson, Iván Fischer,
Neeme Järvi, Paavo Järvi, Nikolai Aleksejev, Gregory Rose, Andrew Lawrence-King,
Olari Elts, Roland Böer, Lars Ulrik Mortensen, Frieder Bernius, Gottfried von der
Goltz, Michael Riesman, Louis Langrée, Stephen Layton, Marc Minkowski, Christoph
Poppen, sir Colin Davis, Paul McCreesh, Andrés Orozco-Estrada, Anu Tali, Mirga
Gražinytė-Tyla, Peter Phillips, Gustavo Dudamel jt; Norra, Austraalia, Leedu, Praha,
Stuttgardi, Württembergi, Baseli kammerorkestrid, Londoni Sümfooniaorkester,
Mahleri Kammerorkester, Iisraeli Filharmoonia orkester, Berliini Ringhäälingu
orkester, Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, Salzburg Camerata, Les
Musiciens du Louvre-Grenoble, Stuttgardi Filharmoonia orkester, BBC Walesi
orkester, Philip Glass Ensemble, Põhja-Hollandi Sümfooniaorkester, Frankfurdi

Raadio Sümfooniaorkester, Sarasota orkester, Los Angelese Filharmoonikud ning
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Tallinna Kammerorkester. Koori on kutsunud
esinema paljud mainekad festivalid ja kontserdipaigad kogu maailmas, nt BBC Proms,
Salzburgi festival, Mozartwoche, Vale of Glamorgani festival, Mehhiko Cervantino
festival, Schleswig-Holsteini muusikafestival, Aix-en-Provence’i festival, Sydney
ooperimaja, Viini Konzerthaus, Washingtoni Kennedy keskus, New Yorgi Carnegie
Hall, Lincoln Centre ja Metropolitani Kunstimuuseum, Los Angelese Walt Disney
kontserdimaja jt. Koori töös on olulisel kohal ka salvestused (plaadifirmadele
ECM, Virgin Classics, Carus, Harmonia Mundi, Ondine), mis on võitnud muuhulgas
kaks Grammy-auhinda: 2007. aastal dirigent Paul Hillieriga „Arvo Pärt. Da Pacem“
eest (Harmonia Mundi) ja 2014. aastal dirigent Tõnu Kaljustega „Arvo Pärt.
Adam’s Lament“ eest (ECM). Kokku on EFK salvestisi esitatud Grammy-auhinna
kandidaadiks 15 korral. Kammerkoori ja Kaspars Putniņši salvestatud CD Schnittke
ja Pärdi loominguga (BIS) on võitnud ka Gramophone’i auhinna. Lisaks on nende
plaadid saanud mitmeid teisi auhindu, sh Diapason d’Or, Preis der Deutschen
Schallplattenkritik, Danish Music Award, de Choc de l’Année Classica 2014. 2020.
aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori
maailma kümne parima koori hulka.
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Koormeister Lodewijk van der Ree
Sopran: Hele-Mall Leego, Mariliis Tiiter, Triin Sakermaa, Maria Valdmaa, Yena Choi,
Annika Lõhmus, Helina Kuljus
Alt: Marianne Pärna, Karin Salumäe, Maarja Helstein, Anna Dõtõna,
Ave Hännikäinen, Cätly Talvik
Tenor: Kaido Janke, Toomas Tohert, Raul Mikson, Miguel Silva, Sander Sokk,
Danila Frantou, Lodewijk van der Ree
Bass: Aarne Talvik, Rainer Vilu, Henry Tiisma, Olari Viikholm, Gert-Heiko Kütaru,
Andre Tõnnis, Kristjan-Jaanek Mölder
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Koosseis:
I viiul: Meelis Orgse, Giulia Guarini, Anete Ainsaar, Laur Ints
II viiul: Melissa Jõesaar, Tiina Petrov, Urmas Roomere
Vioola: Mall Help, Eva-Maria Sumera
Tšello: Egmont Välja, Pavel Serbin (Venemaa/Ungari)
Kontrabass: Mati Lukk
Plokkflööt: Reet Sukk, Taavi-Mats Utt
Viola da gamba: Pavel Serbin, Johanna Randvere
Barokkflööt: Reet Sukk
Barokkoboe: Diego Nadra (Argentiina/Holland), Ingely Laiv-Järvi
Klavessiin, orel: Reinut Tepp
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Tallinna Barokkorkestri kunstiline juht ja tegevuse initsiaator on orkestri soolotšellist
Egmont Välja.

K

oK

Orkestri inspiratsiooniallikaks on eelkõige kõrgbarokk, mida nende repertuaaris
esindavad nii teenimatult unustusse vajunud teosed kui ka tänaseni märgilise
tähendusega muusika nagu Bachi passioonid ja Missa h-moll, Händeli oratooriumid,
Monteverdi jt heliloojate suurvormid. Enamasti mängib orkester dirigendita, kuid
on erandeid. Orkestrit on juhatanud Wieland Kuijken, Hans Gebhard, Leo Krämer,
Stephen Layton, Howard Arman, Toomas Siitan jt. Väga inspireeriv on olnud ka
koostöö paljude solistide (Sirkka-Liisa Kaakinen, Kreeta-Maria Kentala, Mikael Bellini,
Ivan Monighetti jt) ja kooridega. Tallinna Barokkorkestril on 1998. aastal ilmunud ka
kaks CD-d: Bachi „Markuse passioon“ kontsertettekandes ja Vivaldi „Aastaajad“. Oma
kõrgajal andis orkester 30 kontserti aastas nii Eestis kui ka Skandinaavia maades ja
mujal Euroopas. Esinetud on näiteks Moskva vanamuusikafestivalil (1990), Naantali
muusikafestivalil (1992), Mecklenburg-Vorpommernis (1993, 1996), 70. Bachfestil
Rostockis (1995), Tallinna rahvusvahelisel orelifestivalil (1989–1997) ja Haapsalu
vanamuusikafestivalil (1994–2013).

o:

a
Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud nii koori- kui
ka orkestridirigendina. Ajalooline saavutus oli Grammyauhinna võitmine parima kooriesituse kategoorias Arvo
Pärdi teose „Aadama itk“ eest aastal 2014. Tõnu Kaljuste
salvestisi on Grammy-auhindade nominendiks esitatud
korduvalt ning erinevates kategooriates, nominatsiooni
on saanud nii Norra helilooja Ståle Kleibergi ooper
„David and Bathsheba“ kui ka sümfooniline muusika. 2019.
aastal võitis ta koos Wrocławi NFMi Filharmooniaorkestriga
rahvusvahelise klassikalise muusika auhinna (International
Classical Music Award) Arvo Pärdi sümfooniate salvestise eest. Kaljuste plaadid
on võitnud ka mitmeid teisi auhindu: Cannes Classical Award (1999), Diapason
d’Or (2000), Edison Prize (2000), Classic Brit Award (2003). Ta on teinud koostööd
plaadifirmadega ECM Records, Virgin Classic, BIS ja Caprice Records.

up

Tallinna Barokkorkester asutati 1987. aastal Ivan Monighetti, Taivo Niitvägi ja Egmont
Välja initsiatiivil. Ka täna osaleb selles eesti barokkmuusikute paremik, on kujunenud
kõrge professionaalse tasemega iseseisev kollektiiv, mis on eri maade kriitikutelt
pälvinud väga häid hinnanguid. Oma liikmete mänguoskuste edendamiseks ja
uute mängijate koolitamiseks on korraldatud meistrikursusi, mida on juhendanud
barokkmuusika interpretatsiooni silmapaistvad spetsialistid nagu viiuldajad Lucy
van Dael, Sirkka-Liisa Kaakinen, Kreeta-Maria Kentala, Veronika Skuplik, Judith
Steenbrink, Maite Larburu, Alise Juška, tšellist Ivan Monighetti, oboemängijad
Rafael Palacios, Marcel Ponseele, Taka Kitazato jt. Tänu ajastuteadliku esituslaadi
järjekindlale propageerimisele on Tallinna Barokkorkester laiemaltki mõjutanud
vanamuusika interpretatsiooni arengut Eestis.

Tõnu Kaljuste on rahvusvahelist tuntust kogunud oma mitmekülgse repertuaariga,
mis ulatub ooperitest ja klassikalistest sümfoonilistest teostest nüüdisaegse
muusikani. Ta on teinud koostööd näiteks selliste Põhja- ja Ida-Euroopa modernismi
suurkujudega nagu Alfred Schnittke, György Kurtág, Krzysztof Penderecki, Gia
Kantšeli ja Einojuhani Rautavaara ning tõestanud end eesti heliloojate Arvo Pärdi,
Erkki-Sven Tüüri, Tõnu Kõrvitsa, Veljo Tormise ja Heino Elleri loomingu asjatundja ja
tutvustajana. Rahvusvahelist menu on toetanud Kaljuste koostöö mitmete tuntud
orkestrite ja kooridega Euroopas, Austraalias, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.
Kaljuste on olnud Rootsi Raadio Koori ja Madalmaade Kammerkoori peadirigent.
2019. aastal nimetati ta Rootsi Raadio Koori audirigendiks.
Aastatel 2010–2020 oli Tõnu Kaljuste Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor
ja dirigeerimisosakonna juhataja. Ta on Tallinna Kammerorkestri asutaja (1993) ning
alates 2019. aasta sügisest taas orkestri peadirigent ja kunstiline juht. Ta on ka Eesti
Filharmoonia Kammerkoori asutaja (1981) ning alates 2021. aasta sügisest, pärast
20-aastast vahet, taas selle peadirigent ja kunstiline juht. Alates 2004. aastast on
Kaljuste tema enda asutatud projektiteatri Nargen Opera kunstiline juht ning alates
2006. aastast toimub tema eestvedamisel Nargenfestival.
Tõnu Kaljuste on Rootsi Kuningliku Akadeemia liige, ta on pälvinud Jaapani
ABC muusikafondi aastapreemia ning rahvusvahelise Robert Edleri nimelise
koorimuusikaauhinna. 2000. aastal sai ta esimesena Tallinna Toomkoguduse Maarja
medali omanikuks. 2004. aastal anti Kaljustele Eesti Kultuurkapitali peapreemia ning
2010. aastal Eesti Muusikanõukogu interpretatsioonipreemia. Mitmel korral on teda
autasustatud riikliku kultuuripreemiaga Veljo Tormise loomingu esitamise eest (2005
„Eesti ballaadid“, 2007 „Eesti naiste laulud“, 2009 „Eesti meeste laulud“), teda on
tunnustatud ka välisministeeriumi kultuuripreemiaga (2011) ning ta on Valgetähe IV
klassi teenetemärgi (1998) ja Riigivapi II klassi teenetemärgi (2000) kavaler.
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