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johannes brahms (1833-1897)
saksa reekviem op 45 

1. Chor
selig sind, die da leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
(Matthäus 5,4)
die mit tränen säen, werden mit freuden ernten. 
sie gehen hin und weinen und tragen edlen samen, 
und kommen mit freuden und bringen ihre garben.
(Psalm 126,5-6)

2. Chor
denn alles fleisch, es ist wie gras
und alle herrlichkeit des menschen  
wie des grases blumen.  
das gras ist verdorret  
und die blume abgefallen.
(1. Petrus 1,24.)
so seid nun geduldig, lieben brüder,  
bis auf die Zukunft des herrn.  
siehe, ein ackermann wartet  
auf die köstliche frucht der erde  
und ist geduldig darüber,  
bis er empfahe den morgenregen  
und abendregen. so seid gedulig.
(Jakobus 5,7)
aber des herrn Wort bleibet in ewigkeit.
(1. Petrus 1,25)
die erlöseten des herrn werden wiederkommen, 
und gen Zion kommen mit jauchzen;  
freude, ewige freude wird über ihrem haupte sein; 
freude und Wonne werden sie ergreifen,  
und schmerz und seufzen wird weg müssen.
(Jesaja 35,10)

1. koor
õndsad on kurvad,
sest neid lohutatakse.
(Mt 5,4)
kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega! 
kes minnes kõnnib nuttes, kuid ta külviseemet 
kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke!
(Ps 126,5-6)

2. koor
sest kõik liha on nagu rohi
ja kõik tema hiilgus  
nagu rohu õieke.  
rohi kuivab ära  
ja õieke variseb maha.
(1Pt 1,24)
siis olge nüüd pika meelega, vennad,  
issanda tulemiseni!  
Vaata, põllumees ootab  
maa kallist vilja  
ja on pikameelne seda oodates,  
kuni ta saab varajase ja hilise vihma.
siis olge pika meelega.
(Jk 5,7)
aga issanda sõna püsib igavesti.
(1Pt 1,25)
issanda vabaksostetud pöörduvad tagasi  
ning tulevad siionisse hõisates!  
nende peade kohal on igavene rõõm:  
rõõm ja ilutsemine valdavad neid,  
aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära!
(Js 35,10)



3. bariton-solo und Chor
herr, lehre doch mich, dass ein ende mit mir 
haben muss
und mein leben ein Ziel hat und ich davon muss.
siehe, meine tage sind einer hand breit vor dir, 
und mein leben ist wie nichts vor dir.  
ach, wie gar nichts sind alle menschen,  
die doch so sicher leben.  
sie gehen daher wie ein schemen  
und machen ihnen viel vergebliche unruhe;  
sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird.
nun, herr, wes soll ich mich trösten?  
ich hoffe auf dich. 
(Psalm 39,5-8)
die gerechten seelen sind in gottes hand,  
und keine Qual rühret sie an.
(Weisheit Salomos 3,1)

4. Chor
Wie lieblich sind deine Wohnungen, herr Zebaoth!
meine seele verlanget und sehnet sich nach  
den Vorhöfen des herrn;  
mein leib und seele freuen sich in dem lebendigen 
gott.
(Psalm 84,2-3)
Wohl denen, die in deinem hause wohnen,  
die loben dich immerdar.
(Psalm 84,5)

5. sopran-solo und Chor
ihr habt nun traurigkeit;  
aber ich will euch wiedersehen, und euer herz soll 
sich freuen, und eure freude soll niemand von euch 
nehmen. (Johannes 16,22)  
sehet mich an: ich habe eine kleine Zeit mühe und 
arbeit gehabt und habe grossen trost gefunden. 
(Sirach. 51,27) 
ich will euch trösten, wie einen seine mutter tröstet. 
(Jes. 66,13)

3. bariton ja koor
issand, anna mulle teada  
mu elu ots
ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen!
Vaata, sa oled mu elupäevad pannud kämbla laiuseks,  
mu eluiga on kui eimiski sinu ees.  
tühi õhk on iga inimene, 
kes seisab püsti.  
ainult nagu varjukuju kõnnib inimene;  
nad teevad kära tühja pärast, 
nad kuhjavad kokku ega tea, kes selle saab!
ja nüüd, issand, mida ma pean ootama?  
oma lootuse ma panen üksnes sinu peale!
(Ps 39,5-8)
Õigete hinged on aga jumala käes  
ja neid ei puuduta ükski piin.
(Trk 3,1)

4. koor
kui armsad on sinu hooned, issand sebaot!
issanda õuesid igatseb  
ja ihaldab mu hing;  
mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava jumala 
poole!
(Ps 84,2-3)
Õndsad on need, kes elavad sinu kojas;  
nad kiidavad sind alati!
(Ps 84,5)

5. sopran ja koor
nüüd on teilgi muretsemist,
aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja 
keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.
(Jh 16,22)
nähke oma silmaga, kuidas ma vähese vaevaga olen 
enesele saanud suure rahu. 
(Srk 51,27)
otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid.
(Js 66,13)



6. bariton-solo und Chor
denn wir haben hie keine bleibende statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
(Hebräer 13,14)

siehe, ich sage euch ein geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen,  
wir werden aber alle verwandelt werden;  
und dasselbige plötzlich in einem augenblick,  
zu der Zeit der letzten posaune.  
denn es wird die posaune schallen,  
und die toten werden auferstehen unverweslich, 
und wir werden verwandelt werden.
(1. Korinther 15,51-52)

dann wird erfüllet werden das Wort,  
das geschrieben steht:  
der tod ist verschlungen in den sieg.  
tod, wo ist dein stachel? hölle, wo ist dein sieg?
(1. Korinther 15,54-55)

herr, du bist würdig  
zu nehmen preis und ehre und kraft,  
denn du hast alle dinge geschaffen,  
und durch deinen Willen  
haben sie das Wesen und sind geschaffen.
(Offenbarung Johannes 4,11)

7. selig sind die toten 
die in dem herrn sterben, von nun an.  
ja, der geist spricht, dass sie ruhen von ihrer 
arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.
(Offenbarung Johannes 14,13)

6. bariton ja koor
sest meil pole siin jäädavat linna,
vaid me taotleme tulevast.
(Hb 13,14)

Vaadake, ma ütlen teile saladuse:  
meie kõik ei lähegi magama,  
aga meid kõiki muudetakse,  
äkitselt, ühe silmapilguga,  
viimse pasuna hüüdes,  
sest pasun hüüab  
ja surnud äratatakse üles kadumatutena,  
ning meid muudetakse.
(1Kr 15,51-52)

siis läheb täide sõna,  
mis on kirjutatud:  
“surm on neelatud võidusse!  
surm, kus on sinu võit? surm, kus on sinu astel?”
(1Kr 15,54-55)

sina, meie issand ja jumal,  
oled väärt võtma au ja austust ja väge,  
sest sina oled loonud kõik,  
kõik olev on loodud  
sinu tahtmise läbi!
(Ilm 4,11)

7. õndsad on surnud,  
kes nüüdsest peale surevad issandas!
jah, Vaim ütleb, et nad võivad hingata oma 
vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa.
(Ilm 14,13)



„saksa reekviem” on johannes brahmsi esimene lõpuleviidud töö kooriloomingu vallas. on hämmastav, et selle 
suurejoonelise teose, mille selge sihiasetus ja isikupärane stiil annavad tunnistust inimlikkusest ja kunstipärasest 
küpsusest, on kirjutanud helilooja, kes polnud veel 35-aastanegi. juba aastaid varem tunnetas robert schumann 
brahmsis imetlusväärselt küpset kunstnikku. schumann kirjutas ajakirjas Neue Bahnen: „ma mõtlesin /…/ peaks 
ju meil kord helilooja ilmuma, kes oleks kutsutud ajastu ülimat sõnumit ideaalsesse vormi valama. kes ei jõuaks 
kunstimeisterlikkuseni mitte aste astmelt kõrgemale tõustes, vaid kerkiks nagu ateena kohe täies relvastuses 
Zeusi peast. ja seal ta tuligi, verinoor mees, kelle hälli juures pidasid vahti graatsiad ja kangelased. ta nimi on 
johannes brahms, hamburgi laps, kes seal hämaras vaikuses loob, kuid keda tubli ja vaimustunult kujundav õpetaja 
on pühendanud kunsti kõige keerulisematesse seadustesse…”

1857-1859 töötas brahms detmoldi vürsti õukonnas klaveriõpetaja ja koorijuhina. seal omandas ta esimesed 
praktilised kogemused töös nii koori kui orkestriga. lähemalt tutvus ta bachi kantaatidega ja lõi oma esimesed 
kooriteosed. ei ole päris täpselt teada, kas brahms mõtles detmoldi päevil reekviemi kirjutamisele. samas on kindel, 
et 1865. aasta aprillis, paar kuud pärast ema surma, kirjutas brahms sellest Clara schumannile. ta saatis naisele oma 
reekviemi iV osa ja lisas: „see koor on ühest omalaadsest saksa reekviemist, millega ma praegu koketeerin…”. mõne 
päeva pärast lisas brahms irooniliselt: „kuna see lugu siiski vaevalt sinu badenisse saabumise ajaks olematusse 
haihtub, siis loe nüüd veel korraks neid kauneid sõnu, millega ta algab…” järgnevalt tsiteeris brahms oma reekviemi 
i ja ii osa teksti ja lisas: „teksti koostasin ma ise piibli järgi. sellised saksakeelsed sõnad võiksid ju sulle sama hästi 
meeldida kui harjumuspärased ladinakeelsedki. ma loodan väga, et ma suudan sellest terviku teha ja et julgus ja 
tahtmine vastu peavad.” 1866. aasta sügiseks oli teos valmis. esialgu puudus veel V osa sopranisoolo. selle kirjutas 
brahms 1868. aasta mais juba pärast teose esiettekannet.

brahmsi „saksa reekviemi” tekst ei ole traditsiooniline surnute mälestusmissa tekst, ei ladinakeelse reekviemi tõlge 
ega parafraas. tal pole ka liturgilist suunitlust. see on brahmsi enda valitud tekst piiblist, kuigi enamikke neist 
tekstidest kasutatakse luterlikus matusetalituses. helilooja pärines protestantlikust keskkonnast, kus isiklik kontakt 
piibliga ja selle hea tundmine olid enesestmõistetavad. kuigi saksa reekviemi tekst on kokku pandud mitmesuguste 
kirjakohtade fragmentidest, on brahmsil õnnestunud luua ka kirjanduslikult kunstipärane ja ühtne tervik. sõnade 
juhtmõtteks on troost ja toetav ligiolek neile, kes leinavad kaotatud lähedast inimest, samas rahulikult teadvustades 
surma vältimatust. Võrreldes ladinakeelse reekviemiga on brahmsi käsitlus erinev, näiteks: ladinakeelses - kuningas, 
kelle ülevuse ees väriseb kõik loodu, brahmsil – kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot!. Või – ladinakeelses - 
Dies Irae, kus kirjeldatakse viimse kohtupäeva õudusi, aga brahmsil – õigete hinged on aga Jumala käes ja neid ei 
puuduta ükski piin. see tuleneb ilmselt brahmsi piiblikäsitluse protestantlikust algest.
pealkiri „saksa reekviem” tähendab brahmsile siiski rohkem alternatiivi tavapärasele ladinakeelsele reekviemile, 
mitte aga midagi eriti saksapärast.

„saksa reekviem” on kirjutatud segakoorile, solistidele, orkestrile ja orelile. lüürilised, meditatiivsed osad vahelduvad 
dramaatiliselt pingestatutega, moodustades tasakaalustatud terviku. kui teosele lisandus viimaks ka hiljem loodud 
V osa, mille helilooja pühendas oma ema mälestusele, kõlas lõplik – 7-osaline – „saksa reekviem” esmakordselt  
12. veebruaril 1869 leipzigis.





Paul mägi 

asutas 1978 eesti raadio kammerorkestri ning oli ka selle orkestri kunstiline juht ja peadirigent.  
1984-1991 töötas rahvusooperis estonia dirigendina. juhatanud külalisdirigendina moskva suures 
teatris. aastatel 1990-1994 oli läti riikliku sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht. juhatas 
läti rso kontserte kuulsates kontserdisaalides euroopas ning osales paljudel rahvusvahelistel 
festivalidel - Concertgebow, Fetes Musicales en Touraine, Chichester Festivities, Festival Costa do 
Estoril jpm. 1995-2002 oli ro estonia loominguline juht ja peadirigent.

alates 2004 töötab uppsala kammerorkestri kunstilise juhi ja peadirigendina ning 2011. aasta 
septembrist lisandus Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi ametikoht. on juhatanud kontserte 
kõikjal euroopas ja ameerikas (detroiti so, moskva filharmoonia so, equadori nso, rootsi raadio 
so, stockholmi kuninglik filharmoonia, göteborgi so, malmö so jpt.)

rahvusvahelisi ooperilavastusi: rossini „itaallanna alžiiris”, Verdi „trubaduur”, straussi „nahkhiir” 
soomes, puccini „suor angelica” ja „gianni schicchi” rootsis, dargomõžski „näkineid” Wexfordi 
festivalil iirimaal, bizet’ „Carmen” belgias ja küprosel, puccini „boheem” ja tšaikovski „luikede järv“ 
rootsi kuninglikus ooperis, Verdi „rigoletto” malmö ooperis ja soome rahvusooperis, reinvere 
„puhastus“ ja massenet’ „thaïs“ soome rahvusooperis, mussorgski „boriss godunov” nantes’i 
ooperis, moskva „helikon” ooperiga salzburgi festspielhausis ja Champs-elyseés teatris pariisis.
Vanemuises on toonud välja lavastused: Verdi „trubaduur“, lehári „lõbus lesk”, massenet’ „Werther“, 
tšaikovski „jevgeni onegin“, aintsi „rehepapp“, tubina „reigi õpetaja“ ning bizet’ „Carmen“.

rahvusooperis estonia: puccini „boheem”, „suor angelica”, mozarti „figaro pulm”, Verdi „nabucco”, „la 
traviata”, „don Carlo” ja „ernani”, bizet’ „Carmen”, dargomõžski „näkineid”, nicolai „Windsori lõbusad 
naised”, straussi „Viini veri”, „nahkhiir”, „öö Veneetsias”, lehári „lõbus lesk”, tambergi „Cyrano de 
bergerac”, tubina „kratt”, kangro „süda”, r. straussi „salome”, mussorgski „boriss godunov”, eespere 
„gurmaanid“ jm.

paul mägi on tunnustatud džässviiuldaja, kes on esinenud festivalidel ungaris, bulgaarias, 
kuubas, soomes, saksamaal, iirimaal, inglismaal, usas jm. on esinenud koos bbC ja bostoni 
sümfooniaorkestriga. paul mägi on eesti muusika- ja teatriakadeemia orkestridirigeerimise professor 
ja stockholmi kuningliku muusikakõrgkooli külalisprofessor. aastal 2013 valiti ta rootsi kuningliku 
muusikaakadeemia liikmeks.





kristina hansson
Sopran

Trillerdab mahedalt nagu Rolls Royce, kõrged noodid lendlemas 
muretult ülalpool pilvi, puhas ja vastupandamatu väljendusrikkus kutsub pärast Amina säravat 
lõpuaariat esile spontaansed kestvad ovatsioonid

Carl-Gunnar Åhlèn, Svenska Dagbladet

Viimastel aastatel on sopran kristina hanssonist saanud üks rootsi huvitavamaid sopraneid. tänu 
veenvale isiksusele ning vastupandamatule hääletämbrile ja tehnilisele võimekusele hinnatakse 
teda ühtmoodi nii ooperilavadel kui ka kontserdisaalides.

kristina on õppinud piteå muusikaakadeemias, malmö muusikakolledžis ja stockholmi ülikooli 
ooperikolledžis. teda on autasustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas jenny lindi 
auhind, kuningliku muusikaakadeemia barokiauhind ja Christina nilssoni auhind. samuti oli kristina 
2002. aastal, s.o aasta pärast debüüti stockholmi kuninglikus ooperiteatris, üks poolfinalistidest 
placido domingo algatatud konkursil operalia.

sestpeale on kristina loonud endale mitmekesise repertuaari ooperirollidest, sealhulgas konstanze 
(„die entführung”), amina („la sonnambula”), öökuninganna („die Zauberflöte”), sophie („die 
rosenkavalier”), Zdenka („arabella”), gilda („rigoletto”), elisa („il ré pastore”), le feu/le rossignol 
(„l’enfant et les sortilèges”) ooperiteatrites rootsis ja välismaal, näiteks stockholmi kuninglikus 
ooperis, göteborgi ooperis, drottningholmi lossiteatris, malmö ooperis, piteå kammerooperis, 
leipzigi ooperis, berliini riigiooperis, montpellier’ ooperis, genova Carlo felice teatris ning sellistel 
festivalidel nagu innsbrucki festival ja göttingeni rahvusvaheline händeli festival.

2010. aasta kevadel esines kristina asteria rollis („tamerlano”) göttingeni rahvusvahelisel 
händeli festivalil. hooaja teisteks tippsündmusteks olid brahmsi „requiem“ koos michael 
schönwandti ja malmö sümfooniaorkestriga, „Carmina burana” norrköpingi sümfooniaorkestriga 
ning keelpillikontserdid, kus ta põhjamaade kammerorkestri ja hiljem Västeråsi sinfoniettaga 
kontsertturneel olles esitas ludwig irgens jenseni teost „japanischer frühling”. ta on osalenud 
ka eri kunstivaldkondi ühendavas inimhäälele keskendunud projektis koos rootsi maailmamuusiku 
ale mölleriga.



kristina hanssoni suur ja mitmekesine kontserdirepertuaar hõlmab kõiki lüüriliste sopranite 
tavarepertuaari kuuluvaid töid ning ta on olnud märkimisväärselt edukas mozarti kontsertaariate 
esitamisel koos taani raadio sinfonietta ja dirigent adam fischeriga. ta on muu hulgas töötanud 
koos selliste dirigentidega nagu siegfried köhler, pier giorgio morandi, michael schönwandt, hannu 
lintu, rené jacobs, Christophe rousset, adam fischer, arnold östman ja pablo heras-Casado.

olles tuttav ka kaasaegse muusikaga, on kristina osalenud mitmetes tänapäeva ooperite 
maailmaesiettekannetes, esitades spetsiaalselt temale loodud rolle, sealhulgas näiteks julie roll jan 
sandströmi ooperis „k. heitluse kirjeldus” („k. beskrivning av en kamp”) göteborgi ooperiteatris ja 
isabella roll Carl unander-scharini ooperis „unekliinik” („sömnkliniken”).

tema viimaste tööde hulgas on „kristus Õlimäel” eesti riikliku sümfooniaorkestri ja paul mägiga, 
mozarti kontsertaariad uppsala kammerorkestri ja ewa strusinskaga, j. s. bachi „jõuluoratoorium” 
ning beethoveni „missa solemnis” rootsi kammerorkestri ja thomas dausgaardiga. hooajal 
2012–2013 esitas kristina muu hulgas öökuninganna rolli koos maestro fabio biondiga stavangeri 
uue kontserdimaja avamisel ja mozarti missat c-moll helsingborgi sümfooniaorkestriga. oma 
debüütesinemise stockholmi kuningliku filharmooniaorkestriga tegi ta 2012. aasta detsembris. 
2013. aasta sügisel esitas kristina hansson pamina rolli stockholmi ooperiteatris folkoperan.

2014. aasta jaanuaris esitas ta solistina mozarti aariaid koos stockholmi kuningliku 
filharmooniaorkestriga ja kevadel oli solist mozarti teoste „reekviem” ja „suur missa” c-moll 
kontsertettekannetel koos rootsi raadio sümfooniaorkestriga.

2015. aastal esitab ta norrlandsi ooperiteatris krahvinna almaviva rolli ooperis „figaro pulm” ning 
brahmsi „reekviemi” Vanemuise teatris dirigent paul mägi juhatusel. koos rootsi raadio kooriga 
ootab teda ees jaapani turnee, kus esitamisele tuleb mozarti „reekviem”.



jakob högström

Bariton

alates oma debüüdist papagenona drottningholmi lossiteatris, on jakob högström tõestanud 
end rootsi ühe huvitavama ja nõutuma baritonina. tänu jõulisele lavalisele esinemisele ja 
muljetavaldavalt heale teksti edastamise oskusele suudab ta publikuga kiiresti kontakti 
luua. jakob högström on õppinud stockholmi kunstikoolis kulturama, londoni kuninglikus 
muusikaakadeemias ja stockholmi ülikooli ooperikolledžis.



edukale debüüdile järgnes malmö ooperiteatris nimiosa ooperis „figaro pulm” koos arnold 
östmaniga, markii roll Cimarosa ooperis „il marito desperato” fävikeni ooperifestivalil ning 
aenease roll purcelli ooperis „dido ja aeneas” mark tatlow juhatamisel. jakob högström on 
esitanud häid rolle kaasaegsete ooperite maailmaesmaettekannetel, näiteks bainesi rolli b. 
tommy andersoni ooperis „William” Vadstena akadeemias ja härra snipa jonas forselli ooperis 
„träskoprinsessan” malmö ooperiteatris. jakobi kanda oli testo roll monteverdi teoses „il 
Combattimento di tancredi e Clorinda” drottningholmi barokkansambli ja arnold östmaniga 
ulrikdalsi lossiteatris Confidencen. seejärel esitas ta fallito rolli gassmanni ooperis „l’opera 
seria” fävikeni ooperiteatris ja drottnigholmi lossiteatris. samuti laulis ta parun Zeta rolli lehári 
„lõbusa lese” paljukiidetud lavastuses stockholmi ooperiteatris folkoperan.

kõigele lisaks on jakob högström ka hinnatud kontserdisolist. tema repertuaari kuuluvad 
bachi, händeli, mozarti, beethoveni ja mahleri tähtsaimad teosed. hiljuti esitas ta koos 
põhjamaade kammerorkestriga laule mahleri laulukogumikust „des knaben Wunderhorn” ja 
allan petterssoni tsüklist „barfotasånger” („paljajalu laulud”). samuti esines ta solistina lars-
erik larssoni süidi „förklädd gud” esitusel rootsi raadio sümfooniaorkestri ja dirigent thomas 
søndergaardiga rootsi televisiooni programmis helilooja 100. sünniaastapäeva tähistamiseks. 
jakob högström on teinud koostööd selliste dirigentidega nagu arnold östman, mark soustrot, 
roy goodman, johannes gustavsson, håkan hardenberger, shi-Yeon sung ja andrew manze.
oma ooperidebüüdi pariisi ooperiteatris opéra Comique tegi ta 2008. aastal narbanorina 
rameau’ ooperis „Zoroastre” koos ansambliga Les Talens Lyriques ja Christophe rousset’ga. 
seejärel laulis ta dandini osa rossini ooperi „la Cenerentola” malmö ooperiteatri uuslavastuses 
dirigent brad Coheni juhatusel. järgmisel hooajal tulevad esitamisele rollid stravinski ooperis 
„kuningas oidipus” malmö ooperiteatris ning stravinski „pulcinellas” norrlandi ooperiteatris. 
eelmisel suvel liitus ta veel ühe „Võluflöödi” lavastusega ulrikdalsi lossiteatris Confidencen, 
kus tema papageno roll taas tänu tõelisele näitlejaandele publiku poolehoiu võitis. hiljutiste 
ja peatsete rollide seas väärivad äramärkimist bardi roll stenhammari ooperis „tirfing” malmö 
ooperiteatris, figaro roll etenduses „le nozze di figaro” ulrikdalsi lossiteatris Confidencen, 
shaunardi roll etenduses „la boheme” norrlandi ooperiteatris NorrlandsOperan ja marcello roll 
malmö ooperiteatris. jakob laulis 2014. aastal norrlandi ooperiteatris mats larsson gothe ja 



maria sundqvisti uues ooperis „blanche & marie” joseph babinski rollis ja 2015. aastal Vadstena 
rahvusvahelises akadeemias esimese imperaatori rollis moto osada ooperis „son of heaven”.
tšehhis ja rumeenias.

Vanemuise sümfooniaorkester

1870. aastal asutatud Vanemuise teatris hakati suuremaid muusikalavastusi (oopereid, operette) 
esitama 1883. aastast. see tingis vajaduse luua teatri juurde orkester. esimene muusikalavastus 
oli 1883 C. m. von Weberi laulumäng „preciosa”. tartu kontserdielu edendamisel oli suuri teeneid 
aleksander lättel, kes 1900. aastal asutas eesti esimese sümfooniaorkestri. pärast lätte 
tagasitõmbumist aktiivsest muusikalisest tegevusest jätkas tema tööd samuel lindpere, kelle 
eestvedamisel asutati 1908. aastal Vanemuise sümfooniaorkester. kontserdid toimusid suvel, 
teatrihooaja vaheajal aiakontsertide nime all. kavades oli esikohal klassikaline muusika. kuni 
uue teatrihoone valmimiseni aastal 1906 saatis umbes mõneteistliikmeline harrastuskapell 
peamiselt operette, laulumänge ja muusikalise taustaga draamaetendusi august Wiera 
juhtimisel.

suur tõus tartu kontserdielus sai alguse 1911. aastal, kui Vanemuise orkestri dirigendiks tuli 
juhan aavik. juba järgmisel suvel tulid ettekandmisele kõik beethoveni sümfooniad (v.a 
9. sümfoonia). 1914–1940 oli dirigendiks juhan simm. 1931. aastal asus Vanemuise teatri 
muusikajuhiks eduard tubin, kes juurutas igakuise talviste sümfooniakontsertide tava. esitatav 
repertuaar kujunes erakordselt laiahaardeliseks tänu baltimaade üheks valikurohkemaks 
kasvanud noodikogule. tubin siirdus elama rootsi 1944.

peale sõda oli ligi 30 aastat orkestri peadirigendiks erich kõlar, aastatel 1985–1987 toomas 
kapten, 1980–1981 ja 1987–1999 peadirigent ja muusikajuht endel nõgene, 1999–2004 mihkel 
kütson, 2004–2006 hendrik Vestmann, 2006–2007 toomas Vavilov, 2008–2011 mihkel 
kütson. 2011. aasta septembrist on teatri muusikajuht ja peadirigent paul mägi. ajalooliseks 
traditsiooniks on saanud, et teatri muusikalavastustes osalemise kõrval annab Vanemuise 
sümfooniaorkester ka sümfooniakontserte. orkester on esinenud mitmetes euroopa riikides, 
muuhulgas ka saksamaal (berliini filharmoonias) ja rootsis (uppsala).



Vanemuise sümfooniaorkester

Kunstiline juht ja dirigent paul mägi 
Kontsertmeister kadri sepalaan

i viiul kadri sepalaan, linda–anette suss, andri annus, laura miilius, maria lepnurm, lucia s. alfonso,  
evelin tammiku, kattrin ojam, anne Vellomäe, helena Valpeteris
ii viiul anna samsonova, juan jose restrepo duarte, sirli laanesaar, hille niilisk, Žanna toptši,  
denis strelkov, triinu raudver, tatjana samsonova
Vioola kadri rehema, svetlana nukka, hanno-mait maadra, niina mets, merike ots, tiina enniko
tšello lauri sõõro, enno lepnurm, heli ilumets, olga raudonen, marina peleševa, aike randmann
kontrabass linda Viller, aivar eimra, jaanus roosileht, jaanus siniväli
harf kai Visnapuu  flööt heili mägi, lande kits, kersti perandi
oboe anna Šulitšenko, maimu kaarde  klarnet margus Vahemets, heimo hodanjonok
fagott kulvo tamra, johanna tuvi, rene sepalaan  trompet  karl Vakker, marti suvi, Viljar lang
metsasarv urmas himma, richard tamra, kristiina luik, marie jaksman
tromboon kait tiitso, rain kotov, aivo koddanipork  
tuuba tanel tamm löökriistad Valdeko Vija orel elke unt



Vanemuise ooPerikoor

Peakoormeister piret talts
Kontsertmeister katrin nuume

i sopran merle aunpuu, kaja ilmjärv, milvi luik, helen nõmm, luule Veziko,  
helen hansberg, silja lani
ii sopran marika Villemson, anne Vilt, elin kaiv, siiri koodres
i alt katrin kapinus, Vaike lätt, eve kivisaar, maire saar, inge Õunapuu
ii alt liina tordik, aime roosileht
i tenor rainer aarsalu, matis merilain, edgar mikkel, oliver timmusk
ii tenor german gholami, ivar saks, alo kurvits
bariton endel kroon, risto orav, elmar pool, ruudo Vaher
bass andres ross, uku-markus simmermann



tartu noortekoor

tartu noortekoori asutas 1983. aastal riho leppoja. koori liikmeteks on peamiselt tartus 
õppivad üliõpilased ja gümnasistid. tartu noortekoor on eelkõige kontsertkoor ning dirigendid 
ja lauljad on orienteeritud kvaliteetse koorimuusika edendamisele. koor soovib olla eeskujuks 
tartu ja kogu vabariigi noortekooridele ja olla konkurentsivõimeline rahvusvahelisel tasandil. 
samas on noortekoor noorte inimeste ühendus, kus toimub aktiivne suhtlemine ja ühine vaba 
aja veetmine. lisaks kontserttegevusele eestis on esinetud paljudes välisriikides ning 19 
korda on osa võetud rahvusvahelistest konkurssidest. Viimaste aastate saavutused on i koht 
kaunase (2012) rahvusvaheliselt koorikonkursilt, kaks iii kohta firenze (2013) rahvusvaheliselt 
konkursilt ning kuld- ja hõbediplom rooma (2015) rahvusvaheliselt konkursilt. koor on teinud 
koostööd paljude heliloojatega nagu mart siimer, urmas sisask, jüri-ruut kangur, pärt uusberg, 
tauno aints ja olav ehala. koostöös Vanemuise teatri sümfooniaorkestri ja ooperikooriga on 
ette kantud mitmeid suurvorme: a. honeggeri „jean d’arc tuleriidal“, g. Verdi „neli vaimulikku 
laulu”, p. glassi „itaipu“, l. van beethoveni 9. sümfoonia, u. sisaski „missa nr 1“, j. haydni 
„theresienmesse”, r. V. Williamsi „a sea symphony“, W. a. mozarti “regina Coeli”, a. dvořáki 
„stabat mater”, f. mendelssohn - bartholdy „elias”, r. tobiase „johannes damaskusest” ja 
C. gounod’ „messe solennelle de sainte Cecile”. osaletud on Vanemuise teatri lavastustes 
„trubaduur“, „detektiiv lotte“, „ruja“ ja „aida”. jõulusuurvormidest on ettekandele tulnud u. 
sisaski, C. saint-saënsi ja a. halleni „jõuluoratooriumid“, b. britteni „a Ceremony of Carols“, o. 
respighi „lauda per la nativita del signore“ ja m. siimeri „neljas kuningas” . koor on esinenud 
eesti kooriühingu ja eesti segakooride liidu kontsertidel, mis on pühendatud eesti heliloojate 
juubelitele - gustav ernesaks 100, mart saar 130 ja miina härma 150. tartu noortekoor on 
pälvinud eesti kooriühingu aasta koori nimetuse ja kahel korral tartu kultuurikandja auhinna. 
nii mõnedki lauljad on noortekooris laulmisest innustununa valinud muusiku elukutse. 



Peadirigent riho leppoja 
Dirigendid kadri leppoja ja markus leppoja

Hääleseadja Vivian kallaste 

sopran elsa trumm, reelika ratassepp, kristel laikask, hele-riin mällo, maria truus, kadri saare, 
kadi-maarija maripuu, hanna läänemets, margot arula, tuuli triin truusalu, hiie Vill, anneli rääbis, 
elis mets, annela kams, Carol maask, joanna kurvits, elise teemus

alt Cäroly saksakulm, merilin mühlberg, pille-riin saarse, helen peil, kaisa kuslapuu, liina uibo, 
liisa rätsep, eneli simson, mari-ann Valdre, kristi kaldmäe, liisa linnaks, kaari koch, maarja mustimets, 
elis lehtsaar, ester kaul, gerta raidma 

tenor jürgen hüva, roland reinvald, andry-sten tõru, johan kütt, markus raudkivi, markus leppoja, 
karl erik kalmus

bass madis kaspar nigol, gregor randla, gregor pruunsild, julius raamat, andres traks, priit piir, 

sander jõe, markus Veinla, patrik pruunsild, meelis pihlap, jaan koort, madis perli
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Kultuurivahetusprogramm “Hiina muusika aasta Eestis”

Hiina viiulivirtuoos 

Mendelssohn. Viiulikontsert e-moll 

Aafrika initsiatsiooniriitus

Peeter Vähi suurteose esiettekanne

Tanel Padar jutustaja, Mati Turi tenor, Rauno Elp bariton, Priit Volmer bass 

Eesti Rahvusmeeskoor, Tütarlastekoor Ellerhein
Visuaalne lahendus Robin Nõgisto, Jaanus Nõgisto

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Mihhail Gerts
Toetaja Tiit Pruuli

Müstilisel 
Kaydara-maal

Chuan-Yun Li

Koostöös ERPiga
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Džässimprovisatsiooni 
meistrid Prantsusmaalt 

Dominique Pifarély 
Claude Tchamitchian 

L 26. september kell 19 
Vanemuise kontserdimaja 



muusikajuht ja dirigent paul mÄgi — laVastaja-koreograaf  giorgio madia
kunstnik maarja meeru

osades aleksandra koValeVitŠ — boldiZsÁr lÁsZlÓ VÕi luC robert
 janis apeinis VÕi jeVgeni ChrebtoV — diana higbee VÕi anna denisoVa

ainult 6 etendust hooajal!
25.09, 15.10, 5.11, 22.11, 15.01, 7.02 Vanemuise teatris

GEORGES BIZET’ OOPER

Carmen



 sümfoonia nr 2 c-moll / symphony no. 2 in C minor Anton Bruckner

Vanemuise sümfooniaorkester

Vanemuine sYmPhonY orChestra

dirigent / ConduCtor Paul mägi

nüüd ka Cd-l!



Viikingi hingega konjak.

Nii siidise tekstuuri ja suurepärase 
puuviljase aroomini jõuavad vaid need, 
kes on valmis avastama ja vallutama. 
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Nii siidise tekstuuri ja suurepärase 
puuviljase aroomini jõuavad vaid need, 
kes on valmis avastama ja vallutama. 

EMT on Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdi hooaja toetaja



kinema



emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime Vanemuise fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

olga aasav, kalev kase, mart avarmaa, tartu linn

Vanemuise fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
fondi on võimalik teha annetusi:

sa tartu kultuurkapital /  seb pank 10102052050006 / sampo pank 334408570002
märksõna: Vanemuise fond

Vanemuise fond tänab: 
olga aasavit, mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, mati kermast, eero timmermanni, 

tartu linna, Vanemuise advendikontserdil annetajaid.

as giga on Vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

ametlik hotellipartner tartus ametlik hotellipartner tartus ametlik hotellipartner tallinnas

aasta toetajaaasta toetaja aasta toetaja ametlik autopartner

as giga on Vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

eesti kontserdi toetajad:

hooaja suurtoetaja ametlik autopartner



vanemuine.ee

concert.ee


