
   

Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkestri reis Lätti, Adažisse 25.-28.04.2019

Reisi kokkuvõte

Idee kahe suhteliselt sarnase orkestri kokkuviimisest tekkis Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu 
esimehel, Jüri-Ruut Kanguril, pärast seda, kui ta külastas noorteorkestrite festivali Lätis 2017.aasta 
sügisel.
Nii kirjutaski Kuressaare muusikakooli orkestri dirigent, Edoardo Narbona, Adazi kunstide kooli 
orkestri dirigendile ja tegi ettepaneku koostööks. Saadi tuttavaks, lepiti kokku repertuaar ja Adazi 
orkestri kontsertreis Kuressaarde toimuski juunis 2018.
Kuna koostöö sujus hästi, inimesed klappisid ja kontsert Kuressaare kultuurikeskuses oli menukas, 
siis lepiti kokku, et meie orkestri vastukülaskäik toimub 2019.a aprilli lõpus.

Kaks orkestrit peale kontserti Kuressaare kultuurikeskuses 13.06.2018

Nii asusidki 25.aprilli hommkul 25 orkestranti Läti poole teele. Kohale jõudes söödi, tehti esimene 
ühsisproov Ādaži kunstikooli kammerorkestriga ja majututi hotelli "Minhauzena Unda".

Reede hommikupoolikul toimusid ekskursioonid Adazi tööstusettevõtetesse. Külastasime 
tšipsivabrikut, väikest eralennukite ehitamise tehast, metalli töötlemise tehast, pruulitehast jne...
Väga meeldiv oli tõdeda, et meile tuli kohalikke ettevõtteid tutvustama Adazi ettevõtjate liidu 
esimees. Tore, et suurettevõtjad kohalikule kogukonnale oma isiklikku aega panustavad. 



   

Illustration 1: degusteerimas tšipsivabriku toodangut

Illustration 2: ekskursandid



   

Pärastlõunal toimus taas ühisproov. Proove oli päris palju, kuna kogu kava esitati ühisorkestri poolt.

Laupäeval toimus ekskursioon Riiga. Tšelloõpetaja Estere oli Riia vanalinna tundmaõppimiseks ja 
põnevamate kohtade avastamiseks ette valmistanud atraktiivse ja noortepärase fotomängu.

Illustration 3: Ühisproov

Illustration 4: Tutvume arhitektuuriga



   

Õhtul toimus kontsert Adaži kultuurikeskuses ja pärast kontserti kohtumisõhtu läti lastega. Vahetati 
kingitusi ja mängiti seltskonnamänge.

Pühapäev möödus Riia vanalinnas. Külastati Püha Peetri kiriku torni ja kl 17:00 toimus samas ka 
pidulik kontsert.

Illustration 5: Kohtumisõhtu

Illustration 6: Kirikutorni poole ...



   

Kokkuvõtteks võib öelda, et toimus väga tore kahe naabervabariigi muusikakooli sümfoniettorkestri
kokkusaamine. Saime piisavalt sõbruneda, vahetada informatsiooni, tutvuda sealse kultuuri ja 
tavadega, proove teha, esineda ja puhata. Jäime külastusega väga rahule. Meiega jäid rahule ka 
võõrustajad ja tore on, et nad soovivad koostööd jätkata!

Tarmo Berens,
orkestri vioolamängija

Dear colleges from Estonia,

It was an amazing time together in Latvia, I think we made a great team! I wanted to say a huge 
thank you for the collaboration and support! I truly appreciate all your work, input and patience! I 
am so glad that everything went so well, both the concerts and excursions, and that the kids really 
enjoyed time spent together.

I`m also so happy for the amazing weather we had last week, because right now it`s very chilly and 
rainy.

We would like to continue this project in future. What are your suggestions, ideas for the 
continuation of our collaboration?

Thank you very much!
Hope to hear from you soon,
Estere


