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Sergei Prokofjev (1891–1954) 
klaverikontsert nr 3 C-duur, op. 26 (1921)

sergei Prokofjev oli sergei rahmaninovi kõrval üks oma ajastu silmapaistvamaid 
klaverimuusika loojaid ja pianiste. tema aktiivne interpreedikarjäär algas 1908. 
aastal ja lõppes vahetult enne kodumaale naasmist ulatusliku kontserditurneega 
Hispaanias, Portugalis, Marokos, alžeerias ja tuneesias. eksiiliaastail (1918–
1936) oli ta virtuoosina endale nime teinud ka jaapani, ameerika ja paljudes 
euroopa kontserdisaalides. juba oma varaste teostega astus Prokofjev samasse 
ritta kõige modernsemate klaverimuusika loojate Debussy, skrjabini, raveli ja 
Bartókiga, eristudes neist selgelt isikupärase helikeele ja instrumendikäsitlusega. 
Prokofjev ise tõi oma stiilis esile neli põhiliini. klassikaline liin, mis sündis huvist 
historiseerivate elementide – vanade tantsude ja traditsiooniliste vormide 
vastu. Modernne liin tõendab tema huvi julge harmoonia ja dissoneerivate 
akordikoosluste vastu, viies muusika polütonaalsuseni. erilise tähenduse 
omandas motoorne liin, mis avaldub ostinaatselt trummeldavates rütmides 
ja metsikus motoorikas. sellele vastandub lüüriline liin – Prokofjevi oskus luua 
väljendusjõulisi, kauneid meloodiaid, laskumata kunagi sentimentaalsusse. 
Lisaks veel 20. sajandi alguse kunstile nii omased väljendusvahendid nagu 
mänguline huumor ja iroonia, sarkasm ja grotesk. Prokofjev mõistis ka elus 
hinnata hasartsete mängude ilu, mis tõi talle paraku tihti kaela suured võlad. 
ta oli ka kõrgtasemel maletaja. 

Prokofjevi klaveriteoste hulgas on üheksa sonaati, mitmed tsüklid, sh 
“sarkasmid”, “Põgusad hetked”, hulgaliselt üksikteoseid ning aastail 1912–
1932 valminud viis klaverikontserti. neist neljas klaverikontsert on erandlik: 
selle tellis heliloojalt esimeses maailmasõjas parema käe kaotanud pianist 
Paul Wittgenstein ja soolopartii on selles komponeeritud vaid vasakule käele. 
kolmas klaverikontsert kuulub samasse loomeperioodi ooperiga “armastus 
kolme apelsini vastu” ning valmis 1921. aastal. esiettekanne toimus autori 
soleerimisel Chicagos, peagi mängis ta seda ka new Yorgis. teose menu 
ameerikas oli tagasihoidlik, publiku tunnustuse leidis ettekanne Pariisis aasta 
hiljem sergei kussewitzky dirigeerimisel ja autori soleerimisel. 1932. aastal 
salvestati kontsert autori soleerimisel Londonis ka heliplaadile. 

ekspressiivse väljenduslaadi, dissoneeriva harmoonia ja tehniliselt ülinõudliku 
teise kontserdi järel (1913/23) on ka kolmas kontsert väga virtuoosne, kuid 
muusikaliselt lihtsam, paljus lähedane “klassikalisele sümfooniale”, kuigi 
orkestrikoosseis on oluliselt suurem. klassikalisele koosseisule lisab Prokofjev 
siin äärmuslikes kõlaregistreis pikoloflöödi ja kaks tuubat. trummile ja timpanile 
lisanduvad veel taldrikud, kastanjetid ja tamburiin. 
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kolmas kontsert on ainsana kolmeosaline. Teos algab rahvaviisile lähedase 
lüürilise teemaga klarnetilt; teemat võib kuulda ka teise osa variatsioonides. 
edasi liigub muusika vitaalse rütmikaga, orkestrihääled virtuoosses partnerluses 
solistiga. Oboelt saab alguse groteskne kõrvalteema, mida mitmeti varieerides 
liitub ka klaver ja siis pääsevad taas valla groteskiga vürtsitatud rütmid. 
variatsioonivormis teine osa algab flöötidelt-oboedelt pikantse, gavotirütmis 
teemaga, mis varieerudes omandab üha uusi karaktereid: romantiliselt 
unistavaid, burleskseid, agressiivseid. koodas jõuab muusika tagasi teema 
algkuju juurde. Briljantselt säravas, tehnilist tulevärki pakkuvas kolmandas 
osas on ka romantilisi, mõtlikke episoode. Ühes neist meenutab helilooja 
teemat oma teise klaverikontserdi viimasest osast ja lõpetab siis teose ülima 
bravuuriga. 

koos erSoga on Prokofjevi kolmandat klaverikontserti esitanud pianistid emil 
Gilels (1957, dirigent roman Matsov), ada jõgi (kuuseoks) (1964, eri klas), 
Lilian semper (1965, vallo järvi), viktor jeresko (1968, roman Matsov), Mūza 
rubackytė (1983, juozas Domarkas), Marina Mdivani (1987, nikolai aleksejev), 
ivari ilja (1990, theodore kuchar; 1997, arvo volmer), frederic Chiu (2003, Paul 
Mägi), karol radziwonowicz (2003, neli kontserti itaalias, nikolai aleksejev), 
vladimir Mištšuk (2006, nikolai aleksejev), joice Yang (2009, 11 kontserti 
ameerika Ühendriikides, dirigendid eri klas ja nikolai aleksejev), freddy 
kempf (2015, torodd Wigum), sten Heinoja (2016, dirigendid Olari elts ja 
james feddeck), Boqiang jiang (2016 – iii tallinna rahvusvahelise pianistide 
konkursi finaal, dirigent arvo volmer), Deniss kožuhhin (2017, dirigent nikolai 
aleksejev) ning viimati iX eesti pianistide konkursi finaalis tänasegi kontserdi 
solist Mantas Šernius (2019, dirigent jaan Ots).

 



 5

DmiTri ŠoSTakoviTŠ (1906–1975) 
Sümfoonia nr 10 e-moll, op. 93 (1953)

teise maailmasõja aastatel oli Dmitri Šostakovitšist saanud tuntuim  
nõukogude Liidu helilooja nii euroopas kui ameerikas. tema seitsmenda 
ja kaheksanda sümfoonia ettekandeid olid kuulanud kümned tuhanded 
inimesed paljude raadiojaamade vahendusel. rahvusvaheline tähelepanu 
õhutas nõukogude valitsuse ja suure juhi stalini ootusi – Šostakovitši muusika 
oli vaja rakendada oma propagandamasina teenistusse. nii näiteks oodati 
pärast 1943. aasta veebruaris nõukogude armee võiduga lõppenud lahingut 
stalingradi all, et ta oma kaheksandas sümfoonias kirjutaks apoteooslikku 
muusika, mis seda võitu põlistaks. kuid ühe oma traagilisima teosega 
valmistas ta parteijuhtidele pettumuse. Helilooja on meenutanud: “kui kanti 
ette kaheksas sümfoonia, kuulutati see avalikult kontrrevolutsiooniliseks 
ja nõukogudevastaseks. küsiti, miks kirjutas Šostakovitš sõja alguses 
optimistliku sümfoonia (seitsmenda) ja nüüd traagilise? järgnesid veel 
mõned ettekanded, kuni sümfoonia esitamine 1948. aastal nõukogude 
Liidus keelustati.” 

kui 1945. aasta kevadel lõppes nõukogude Liidu jaoks võidukalt suur 
isamasõda, ülistasid kõik stalinit. nüüd oodati, et Šostakovitš komponeeriks 
suursuguse üheksanda – võidusümfoonia. Helilooja on öelnud: “nad 
nõudsid minult fanfaare, oodi /.../. vastupidiselt kõigile ootustele puudusid 
seal koor ja solistid ja apoteoos.” ta vastas muusikas groteski ja irooniaga 
– monumentaalse asemel pea kammerliku kergusega. “Ma ei suutnud 
kirjutada stalinile apoteoosi. Ma lihtsalt ei suutnud. /…/ kui ma kirjutasin 
üheksandat, ei olnud juhi surm silmapiiril ja minu põikpäisus läks mulle kalliks 
maksma /…/. Miks stalin mind kohe maha ei löönud? kuid ma kujutasin 
stalinit oma järgmises sümfoonias, kümnendas”.

stalin ei võinud riigi tuntuimat heliloojat hävitada füüsiliselt, küll aga püüdis 
ta murda teda psüühiliselt, hävitada tema hinge. kaheksa aastat, mis jäid 
üheksanda ja kümnenda sümfoonia vahele – alates sõja lõpust aastal 1945 
kuni stalini surmani 1953 – olid täis traagikat, küüditamisi ja repressioone. 
Ük(b)P keskkomitee otsusega 10. veebruarist 1948 kuulutati Šostakovitš ja 
mitmed teised tuntud heliloojad, sh Prokofjev, “formalistliku, rahvavastase 
suuna” esindajaiks ja suure hulga nende teoste esitamine keelustati. stalin 
tegi Šostakovitšist poliitilise marioneti, sundides teda üles astuma partei 
kuluuripoliitikat õigustavate ettekannetega, mille tekst oli tema jaoks valmis 
kirjutatud, kogema oma esimesel ameerika reisil märtsis 1949 alandust 
ja häbi, vastates lääne ajakirjanike provokatsioonilistele küsimustele nagu  
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kästud. ideoloogilist liini järgides komponeeris ta oratooriumi “Laul metsadest” 
(1949), kantaadi “Meie kodumaa kohal särab päike” (1952) ja muusika 
mitmetele filmidele, sh “Berliini langemine”. veel paar keelpillikvartetti, 24 
prelüüdi ja fuugat, vokaaltsükli juudi rahvalauludest, esimese viiulikontserdi. 
Mitmed teosed ootasid esiettekannet aastaid. ta vallandati Leningradi ja 
Moskva konservatooriumi õppejõu kohalt “professionaalse kõlbmatuse” 
tõttu. samas pärjati helilooja suure juhi “heldusest” mitmete riiklike, sh Lenini 
ja stalini nimeliste preemiatega.

jossif stalin suri 5. märtsil 1953, samal päeval lahkus ka sergei Prokofjev, kelle 
surm ning tagasihoidlik matus jäid üldrahvaliku leina varju. neli kuud hiljem 
alustas Šostakovitš oma kümnenda sümfoonia komponeerimist. see valmis 
oktoobris ja esiettekanne toimus sama aasta 17. detsembril Leningradis,  
28. detsembril mängiti seda ka Moskvas jevgeni Mravinski juhatusel. eestis 

kõlas teos esmakordselt 16. oktoobril 1954. 
ersOt dirigeeris roman Matsov.

Šostakovitš on kommenteerinud: “kirjutasin 
selle vahetult pärast stalini surma. keegi 
ei ole veel ära arvanud, millest sümfoonia 
räägib. see on stalinist ja stalini aastatest”. 
negatiiv-ses kriitikas leiti, et “maailm ei 
olevat selline, nagu seda näitab seltsimees 
Šostakovitš” ja et “elu põhiprobleemidele 
antavat seal vale lahendus.” Oli kriitikuid, 
kes rõhutasid, et signatuurile (D-Es-C-H) ei 
maksa omistada autobiograafilist tähendust. 
Ometi oli teosesse kätketud sõnum 
mõistetav paljudele kuulajatele. Üldistavalt 
kirjutas Leningradi muusikapublitsist 
juri kremljov: “see on üksildase inimese 
tragöödia, kes ei näe oma kannatuste lõppu 
ja kahtluste lahendust /…/, siin on tajuti 
hüsteeriaga piirnevat valu ja piina. /…/ 
kümnes sümfoonia on oma psühholoogilise 
masendatuse ja muserdatusega meie ajastu 
tõetruu pilt”. sümfoonias tuleb selgeimalt 
esile võimu ja vaimu konflikt, mille helilooja 
avab muusikaliste sümbolite kaudu. see 
on temaatiliselt ühtne, läbiva sümfoonilise 
arenguga neljaosaline teos. 

“Šostakovitš, 20. sajandi 
silmapaistvaim helilooja, 

kõnetab oma sügavalt läbi-
tunnetatud ja meisterlikult 
teostatud loominguga ka  

21. sajandi vastuvõtlikku 
inimest. tema kümnes 

sümfoonia on ere üldistus 
inimloomuse vastuoludest läbi 

muusika voolava jõu.”

Paul Mägi
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i osa, Moderato. Allegro. sissejuhatusega sonaat-allgro vormis kompo-
neeritud sünge avaosa on sama pikk kui järgmised kolm osa kokku. siin 
kõlab kurbus ja lein. napist itku meenutavast lähtemotiivist areneb avaosa 
peateema. Motoorselt kõlava küsimusena kasvab see umbteele jõudes 
otsekui pööraseks tantsuks – leidmata lahendust. konflikti sisaldab ka 
hällitava rütmi ja samas emotsionaalselt pingelise meloodikaga kõrvalteema. 
avaosast lähtuvad teose mitmed hilisemadki temaatilised kujundid.

Teisele osale lisas helilooja napi kommenaari: “skertso on stalini muusikaline 
portree, kui rohmakalt öelda. sümfoonias on mõistagi ka palju teisi asju, kuid 
see on põhiline.” Lähtematerjal on pärit 1950. aastal loodud muusikast filmile 
“Berliini langemine”, kus stalinit oli kujutatud silmapaistva juhi ja strateegina. 
Galopeeriv-marsilik muusika viib siin kurjuse ja vägivalla maailma, loob 
türannist brutaalse, groteskselt karikeeritud portree.

stalini teemale vastandades toob Šostakovits kolmandas, Allegretto-osas 
muusikalistesse sündmustesse enese nimetähtedest D-Es-C-H (saksa-
keelne vaste initsiaalidele D. sch.) moodustuva, tämbreis ja karaktereis 
varieeruva teema. seda muusikalist monogrammi on helilooja kasutanud ka 
näiteks esimeses viiulikontserdis ja traagilises kaheksandas keelpillikvartetis. 
teine motiiv, mida esitleb algselt metsasarv, pärineb tema tollase 
kompositsiooniõpilase elmira nazirova nimest (E-A-E-D-A). kahe teema 
ühinedes tuleb muusikasse uus subjektiivne mõõde – kibe-mõrkjas igatsus 
kättesaamatu muusa järele. 

kunstniku ja türanni vastasseis võimendub veelgi finaalis: Andante. Allegro. 
Pöördudes esmalt tagasi avaosa traagilise, lõpmatut kurbust väljendava 
meeleolu juurde, kerkivad taas pinnale kaks vastandlikku, omavahel võitlevat 
kujundit. Lõpuks sööstab muusika marsilikult võidukate helidega justkui 
vabadusse, andes teosele üheselt selge tähenduse – türann on surnud, 
kuid mina elan!” 

“kümnes sümfoonia oli esimene kunstiteos, mis peegeldas karmi stalinistliku 
talve asendumist ebaleva sulaga,” kirjutas solomon volkov oma raamatus 
“Šostakovotš ja stalin: kunstnik ja tsaar”.

erSo esituses on Šostakovitši kümnes sümfoonia kõlanud korduvalt, 
sh dirigentide roman Matsovi (1954, 1956, 1957), eri klasi (1969), Mariss 
jansonsi (1977), vassili sinaiski (1979), ravil Martõnovi (1984), arvo volmeri 
(1991) ja viimati nikolai aleksejevi (2007) juhatusel.

Maia Lilje
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manTaS ŠerniuS alustas 
klaveriõpinguid 2001. aastal 
Druskininkai Čiurlionise Muusika-
koolis Leedus natalia sokolenko 
juhendamisel ning viieteistaastasena 
kaunasesse elama asudes sai 
tema õpetajaks naujalise Muusika-
gümnaasiumis Birute kumpikiene. 
ta täiendas end Šoti kuninglikus 
konservatooriumis Glasgow’s pro- 
fessor fali Pavri juhendusel, 
lõpetas 2018. aastal klaveri erialal 
magistriõpingud  eesti Muusika- ja 
teatriakadeemias professor ivari ilja 
juhendamisel, jätkates praegu samas 
teise magistrikraadi omandamist 
kammermuusika erialal Marje 
Lohuaru juhendamisel ning käib 
jätkuvalt ka ivari ilja klaveritundides 

Mantas Šernius on pälvinud auhindu 
mitmetel rahvusvahelistel pianistide 

konkurssidel, sh peaauhinna konkursil “Music Without Limits” (Leedu, 2005), 
ii preemia rahvusvahelisel pianistide konkursil “kaunas sonorum “(Leedu, 2011) 
ning esikohad euroopa muusikakonkursil “Citta di Moncalieri” (itaalia, 2012), 
rahvusvahelisel muusikakonkursil “eMuse” (kreeka, 2018) ja rahvusvahelisel 
tšaikovski mälestuskonkursil pianistidele (Hiina, 2019). värskeim on i preemia 
möödunud aasta novembris tallinnas toimunud iX eesti pianistide konkursil, 
kus ta pälvis ka eesti kontserdi ja Pärnu Linnaorkestri eripreemiad.
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Paul mägi dirigendikarjäär 
sai alguse 1970. aastate keskel. 
1978. aastal asutas ta eesti raadio 
kammerorkestri ning tegutses 
1984. aastani selle kunstilise juhi 
ja peadirigendina. 1984–91 oli ta 
estonia teatri dirigent, 1990–94  
Läti rahvusliku sümfooniaorkestri 
peadirigent ja kunstiline juht, 
1995–2002 rahvusooper estonia 
loominguline juht ja peadirigent. 
alates 2004. aastast töötas 
ta uppsala kammerorkestri 
kunstilise juhi ja peadirigendina, 
jätkates aastast 2017. koostööd 
audirigendina, ning alates hooajast 
2011/2012 on ta vanemuise teatri 
muusikajuht ja peadirigent.

Paul Mägi on juhatanud kõiki 
olulisemaid eesti  sümfoonia-
orkestreid, samuti paljusid 

välisorkestreid euroopas ja ameerikas. ta on dirigeerinud oopereid Moskva 
suures teatris, nantes’i ja Malmö ooperiteatrites, stockholmi kuninglikus 
Ooperis, soome rahvusooperis, samuti Moskva ooperiteatri Helikon 
etendusi Pariisi théâtre des Champs-Élysées’s, Montpellier’s Prantsuse 
raadio festivalil, salzburgi festspielhausis ja Moskvas.

rahvusooper estonia loomingulise juhina oli ta mitmete ooperite salvestamise 
eestvedaja ja dirigent (verdi “nabucco” ja tambergi “Cyrano de Bergerac”), 
eesti algupäraste ooperite tellija (kangro “süda”, eespere “Gurmaanid”) ning 
enam kui 30 ooperi muusikajuht.

vanemuises on ta toonud välja järgmised lavastused: verdi “trubaduur”, 
Lehári “Lõbus lesk”, Massenet’ “Werther”, tšaikovski “jevgeni Onegin”, 
aintsi “rehepapp”, tubina “reigi õpetaja”, mis 2014. aastal anti välja ka 
CDna, Bizet’ “Carmen”, Donizetti “Lucia di Lammermoor”,  Märt-Matis 
Lille “tulleminek”, j. straussi “viini veri” ja Puccini “Madam Butterfly”. 
2014. aastal pälvis vanemuise teatri  lavastusmeeskond, orkester ja trupp 
eesti teatriliidu muusikalavastuse auhinna Pjotr tšaikovski ooperi “jevgeni 
Onegin“ kunstiliselt nauditava tulemuse eest.
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Paul Mägi dirigeerimisel on vanemuise sümfooniaorkester andnud välja 
mitmed CDd: villem kapi sümfoonia nr 2 c-moll ja artur kapi “fantaasia 
teemale B-a-C-H”, Bruckneri teine sümfoonia, tubina ooper “reigi õpetaja”, 
tambergi viis romanssi, neljas sümfoonia, tšellokontsert ning saint-saënsi 
kolmas sümfoonia (“Orelisümfoonia”), värskeimana ester Mägi “kolm laulu 
Betti alveri luulega” (solist Helen Lepalaan) ja tubina teine sümfoonia. 2019. 
aastal ilmus rootsi tuntuima kaasaegse helilooja rolf Martinssoni autoriplaat 
“into eternity”, mille Paul Mägi salvestas koos Malmö sümfooniaorkestriga.

Paul Mägi on tuntud ka džässviiuldajana, ta on esinenud koos BBC sümfoonia-
orkestriga royal festival Hallis ning Bostoni sümfooniaorkestriga, samuti 
mänginud mitmetes ansamblites.

Paul Mägi on eesti Muusika- ja teatriakadeemia professor ja sümfoonia-
orkestri peadirigent,  stockholmi kuningliku Muusikakõrgkooli külalisprofessor 
ja rootsi kuningliku Muusikaakadeemia liige.

eeSTi muuSika- ja TeaTriakaDeemia SümfooniaorkeSTer 
on eesti professionaalsete orkestrantide kasvulava. Orkestrit on juhatanud 
paljud tuntud eesti dirigendid nagu roman Matsov, vallo järvi, Peeter Lilje, 
eri klas, vello Pähn, Paul Mägi, jüri alperten, arvo volmer, andres Mustonen, 
toomas kapten, toomas vavilov, risto joost ja erki Pehk. Musitseeritud 
on ka välisdirigentide Michel tabachniku (Šveits), jin Wangi (austria), Colin 
Mettersi (inglismaa), Cecilia rydinger alini (rootsi) ja Lutz köhleri (saksamaa) 
käe all. Ühel hooajal toob orkester publiku ette keskmiselt seitse kava. 
korraldatakse koostöökontserte eesti riikliku sümfooniaorkestriga, neist 
mitmeid on juhatanud ersO peadirigent neeme järvi, ning eesti suurima 
kontserdiagnetuuriga eesti kontsert. Heaks traditsiooniks on saanud orkestri 
igakevadised uudisloomingu kontserdid tallinna Metodisti kirikus.

Orkester on saanud tunnustust kontserdireisidel rootsi, soome ja saksamaale. 
kolmel korral (2002, 2005 ja 2016) on esinetud Berliinis toimuval festivalil 
Young euro Classic, kust kahel korral on koju toodud uudisloomingu preemia 
– 2005. aastal Ülo kriguli teosega “jenZeits” ning 2016. aastal Liisa Hirschi 
teosega “Mechanics of flying”. 2009. aastal oli eMta sO Läänemere-
äärsete maade muusikaakadeemiate ühenduse (aBaM) orkestriakadeemia 
baasorkester. 

2010. aastal toodi eestis esmakordselt ettekandele Penderecki teosed 
“Concerto grosso” ja “Ciaccona”, neist viimane helilooja enda dirigeerimisel. 
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eeSTi riiklik SümfooniaorkeSTer (erSo) on vanim ja mainekaim 
regulaarselt tegutsev sümfooniaorkester eestis. Orkestri ajalugu ulatub aastasse 
1926 ning sarnaselt paljude omataolistega maailmas on seotud rahvusliku 
ringhäälingu sünni ja arenguga. alates 2010. aastast on enam kui 100liikmelise 
orkestri peadirigent ja kunstiline juht neeme järvi, kes esimest korda oli 
samal ametikohal 1963–79, orkestri kunstiline nõustaja on Paavo järvi ning 
peakülalisdirigent Olari elts. Detsembris avalikustati uudis, et alates hooajast 
2020/21 saab orkestri peadirigendiks ja kunstiliseks juhiks Olari elts, neeme 
järvi jätkab koostööd ersOga eluaegse aupeadirigenina.

Orkester on käinud arvukatel turneedel ning osalenud mainekatel rahvusvahelistel 
muusikafestivalidel. juulis 2019 avasid ersO ja neeme järvi Prantsuse raadio 
maineka Montpellier’ muusikafestivali ning septembris käis orkester kesk-
euroopa turneel, kus neeme järvi juhatusel esineti esmakordselt viini Musik-
vereini kuldses saalis, Linzi Brucknerhausi suures saalis, Praha rudolfinumi 
Dvořáki saalis ja Bregenzi Bodensee saalis ning Mihhail Gertsi juhatusel 
saksamaal erlangenis ja viersenis. veel on esinetud sellistel maailmalavadel nagu 
Berliini konzerthaus, new Yorgi avery fisher Hall (praeguse nimetusega David 
Greffen Hall), Peterburi filharmoonia suur saal ja Maria teatri kontserdisaal, 
kölni filharmoonia, Helsingi Musiikkitalo, stockholmi Berwaldhallen jt. ersO 
plaadistuste kõrget kvaliteeti on esile tõstetud mainekates klassikalise muusika 
ajakirjades ning sellega on kaasnenud mitmed tunnustused, millest olulisim on 
2004. aastal pälvitud eesti esimene Grammy (dirigent Paavo järvi), värskeim aga 
aasta klassikaalbumi tiitel eesti muusikaauhindade jagamisel elleri sümfooniliste 
poeemide teise plaadi eest (dirigent Olari elts). suurepärane koostöö on selliste 
mainekate rahvusvaheliselt hinnatud plaadifirmadega nagu Chandos, Bis, Onyx, 
samuti Ondine, erP, varasematest aastatest ka alba records, Harmonia Mundi, 
Melodija. 

eMta sO oli baasorkestriks nii 2017. aasta noorte laulupeol kui ka 2019. 
aasta üldlaulupeo teise päeva kontserdil. eMta sOga töötavad regulaarselt 
andres kaljuste, professor toomas vavilov ja peadirigendina professor Paul 
Mägi.



eeSTi riiklik SümfooniaorkeSTer 
eeSTi muuSika- ja TeaTriakaDeemia SümfooniaorkeSTer

i viiul
triin ruubel (ERSO) 
kätlin ivask (ERSO) 
kirti-kai Loorand (ERSO) 
elisabeth Härmand (ERSO) 
Merje roomere (ERSO) 
Piret sandberg (ERSO) 
kaarin Lehemets (ERSO) 
tarmo truuväärt (ERSO) 
aleksandra serebrjakova    
   (EMTA) 
Gloria kadarpik (EMTA) 
Laura klesment (EMTA)
Danni Wang (EMTA) 
Mirjam Laaneots (EMTA) 
Liisa veri (EMTA) 
kristjan rudanovski (EMTA) 
Min Young joo (EMTA)
ii viiul 
kaido välja (ERSO) 
kristel kiik (ERSO) 
Miina Laanesaar (ERSO) 
egert Leinsaar (ERSO) 
kristjan nõlvak (ERSO) 
johanna Marie kork (ERSO) 
Marlis timpmann (ERSO) 
eva aarnis (EMTA) 
joonas teppo (EMTA) 
Giulia Guarini Y sola (EMTA) 
Marelle kivinukk (EMTA)
Yestin David Griffith (EMTA) 
Helerin Oksa (EMTA)
vioola
rain vilu (ERSO) 
Mall Help (ERSO)  
kaja kiho (ERSO) 
karin sarv (ERSO) 
Martti Mägi (ERSO) 
Mairit Mitt (ERSO) 
ann Mäekivi (EMTA) 
katreen ristmets (EMTA) 
anna-Helena inno (EMTA) 
alejandro Boix serrano  
   (EMTA) 
TŠello
theodor sink (ERSO) 
riina erin (ERSO) 
silvia ilves (ERSO) 
Lauri toom (ERSO) 
Maris vallsalu (ERSO) 
valle-rasmus roots (EMTA)  
Marten Meibaum (EMTA) 
siluan Hirvoja (EMTA) 

anu Luukela (EMTA) 
undine Balode (EMTA)
konTrabaSS
Mati Lukk (ERSO) 
regina udod (ERSO) 
Madis jürgens (ERSO) 
Hanna jürgenson (ERSO/EMTA) 
Martin kullamaa (EMTA) 
rena selliov (EMTA) 
Martin Onoper (EMTA) 
tuomas Haapalainen (EMTA)
flööT 
anete vinkel (EMTA) 
Mihkel Peäske (ERSO) 
kerstin Laanemets (EMTA)
oboe
aleksander Hännikäinen 
   (ERSO) 
Maria surovtseva (EMTA) 
tõnis traksmann (ERSO)
klarneT
soo-Young Lee (ERSO) 
kerit ilves (EMTA) 
Hyesoo kim (EMTA) 
valeri trahhatšjov (EMTA)
fagoTT 
Peeter sarapuu (ERSO) 
Zhenyu Cao (EMTA) 
Oliver anni (EMTA)
meTSaSarv
Mattias vihmann (ERSO) 
joosep serva (EMTA) 
kalle koppel (ERSO) 
Yae Wook (EMTA)
TromPeT
indrek vau (ERSO) 
villem süvari (EMTA) 
villem endel tiits (EMTA)
Tromboon
andres kontus (ERSO) 
ella Mimosa Laine (EMTA) 
johannes kiik (ERSO)
Tuuba
enri remmelgas (EMTA)
löökPilliD 
Madis Metsamart (ERSO) 
ivo Lain (EMTA) 
teodor Hirvoja (EMTA) 
atis kriškans (EMTA) 
karl-johan kullerkupp 
   (EMTA)

aDminiSTraTSioon
Direktor, juhatuse liige 
kristjan Hallik
Produtsent 
Daily trippel
orkestri mänedžer 
Marko Metsaru
Turundusjuht 
signe vaiknemets
kommunikatsiooni- ja 
turundusjuht
anastassia Dratšova
Toimetaja
Maarja kasema
noodikoguhoidja
Meeli Lass
Pearaamatupidaja 
siiri kolbre
Personalijuht 
Piret veensalu
Pillilao juhataja 
egert Leinsaar
lavameister 
jüri korjus

emTa So 

Peadirigent 
Paul Mägi
Dirigendid 
andres kaljuste  
toomas vavilov
orkestri mänedžer
rain vilu
lavameister
Peeter veltmann
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Sümfoonilised 
lõunad

BRUCKNERI KAHEKSAS
N, 27. veebruar 2020 kell 13
Tubin, Bruckner 
MIHKEL POLL klaver
Dirigent MIHHAIL GERTS

ŠEHEREZADE
N, 12. märts 2020 kell 13
Kangro, Beethoven, Rimski-Korsakov 
ANDREJS OSOKINS klaver
Dirigent KASPAR MÄND

TALLINN – ROOMA 
K, 29. aprill 2020 kell 13
Wagner, Respighi 
ARETE KERGE sopran
Dirigent GIORDANO BELLINCAMPI

erso.ee
Piletid 8 € / 6 €    
Ühe kontserdi kestus ca 1 tund.

Sümfoonilise lõuna piletiga kehtib 
samal päeval Solaris Deli Reval 
Cafès 20% soodustus kõigile 
Reval Café takeaway-salatitele, 
-võileibadele ja -magustoitudele.



erSo uueD PlaaDiD

erSo ja dirigent olari eltsi teine elleri-plaat pälvis 
eesti muusikaauhindade jagamisel aasta klassikaalbumi tiitli

Heino eller
“Öö hüüded”, sümfooniline süit 
“valge öö”, “videvik”, “koit”
eesti riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent olari elTS 
Ondine 2019

“ersO mängib Olari eltsi käe all täp- 
selt nagu kellavärk, seega läbilöögi- 
võimeliselt, orkestrikõla on väga läbi-
paistev.”
Rainer W. Janka, Klassik Heute, 15.10.19

“soojad orkestrivärvid ja pillikõla. 
imeline, silmapaistvalt homogeenne 
kooslus. Olari eltsi erakordselt täpsel 
dirigeerimisel mängivad nad küllusliku 
kõlapaletiga. “Öö hüüete” torm on 
joonistatud selge ja jõulise käega. 
“valges öös” keerleb ja sädeleb 
orkester metsiku elegantsiga, kutsudes 
kõige rütmilisemates episoodides (ii ja 
iv) esile folklooriliku stiliseeringu. Õrn 
nimbus ümbritseb “Meenutuste” osas 
viiuli ja inglissarve laulvaid soolosid. 
Müts maha!”
Michel Stockhem, Diapason, 1/2020

Heino eller
viiulikontsert 
“fantaasia” viiulile ja orkestrile  
“sümfooniline legend” 
sümfoonia nr 2

baiba Skride viiul 
eesti riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent olari elTS 
Ondine 2018

“ersO-l on oma kaasmaalase Olari  
eltsi   näol maailmas laialt tuntud 
dirigent. tal  on õnnestunud luua 
analüütilised, mikroskoopiliselt de-
tailsed esitused, mis ometi alati 
säilitavad spontaansuse ja värskuse. 
tema dirigeerimine ning orkestri 
pühendunud ja tehniliset täiuslik 
mäng avavad suurepäraselt elleri 
muusika olemuse.”
Uve Krusch. Pizzicato. 19.12.18

Aasta 
klassika-

album 
2020
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Tõnu kõrvits
“azure” keelpillidele
“Hümnid virmalistele” (i-v)
“vaiksed laulud” bassklarnetile ja orkestrile   
   solist MeeLis vinD
“Lahkumine Caprilt”
“Pisarate-fantaasia”
“thule eleegiad” keelpillidele

eesti riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent riSTo jooST 
Ondine 2020

tõnu kõrvits pälvis äsja eesti kultuurkapitali 
aastapreemiate jagamisel helikunsti vald- 
konna peapreemia kui erakordselt rikkaliku ja 
mitmekülgse loominguaastaga helilooja, kelle 
(uudis)teosed kõlasid paljudes kontserdi-
saalides nii eestis kui ka mujal maailmas.

greaT maeSTroS X ja Xi 
kalle ranDalu klaver 
eesti riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent neeme järvi 
erP 2019

X
Mozart. klaverikontsert nr 22 es-duur, kv 482
r. strauss. süit muusikast näidendile  
   “kodanlasest aadlimees”, op. 60

Xi
Mozart. klaverikontsert nr 23 a-duur, kv 488
Brahms/schönberg. klaverikvartett nr 1 
   G-duur, op. 25
Encore: vähi. “emale”  
   solist GuiDO GuaLanDi oboe
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aitäh, et käite ersO kontsertidel ning loodame, et eesti esindusorkestri 
pakutu on täitnud teie ootused. iga piletiostuga olete andnud väikese 
panuse eesti kultuuri ja muusikaelu edendamiseks.

kui olete mõelnud, et teie toetus võiks olla ka suurem, siis teeme 
teile ettepaneku liituda ersO sõprade klubiga. see on just inimestele, 
kes hindavad kõrgkultuuri ning soovivad seda toetada enamaga kui 
kontserdikülastus. Meie omalt poolt garanteerime ersO sõprade klubi 
liikmetele parimad istekohad ersO kontsertidel.

“sarnaselt paljude teiste maailma orkestritega tegutseb ka ersO 
juures sõprade klubi, kuhu kuuluvad ärksa mõtteviisi ja avara 
silmaringiga inimesed, kellele läheb korda meie kultuuri- ja 
muusikaelu.” Neeme Järvi

Liitudes ersO sõprade klubiga on teil võimalus valida kahe suuna vahel.

1. sümfoonilise muusika tutvustamine vähekindlustatud või erivajadustega 
noortele ja suurperedele ehk neile, kel igapäevaselt ei ole võimalik ersO 
kontserte külastada. selle toetuse abil sünnivad näiteks noorteprogrammid 
ja korraldatakse avalikke proove, kus huvilistele tutvustatakse orkestri 
igapäevaelu.

2. ersO muusikute toetamine, mis võimaldaks tellida orkestrantidele 
rätsepa õmmeldud esinemisriided ja ergonoomilised personaalsed 
kuulmiskaitsed ning avardada muusikute sportimisvõimalusi.

ersO sõprade klubi liikmeks on võimalik saada, kui teete vähemalt 50 
euro suuruse toetuse. igaühel on võimalik valida meelepärane pakett, mille 
kohta täpsema info leiate ersO kodulehel (www.erso.ee/klubi).
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kuidas liituda erSo Sõprade klubiga

variant 1

Liituge ersO kodulehel ersO sõprade klubiga. valige sobiv pakett, 
liitumiseks palun tehke makse valitud paketi toetussummaga.

rahandusministeerium 
iBan: ee932200221023778606 
viitenumber: 3500082088

selgitusse või liitumisvormi palun kirjutage oma e-posti aadress ja/või 
telefoninumber, et saaksime teiega ühendust võtta.

variant 2

saatke oma liitumissoov erso@erso.ee või helistage telefonil 6147 788.

Praeguseks on erSo Sõprade klubiga liitunud juba üle 50 muusikasõbra:

iv pakett: 1000.-  
David O’Brock  
Lauri Ligi 

iii pakett: 500.-
kersti Lainvoo
Lembit talts
Helge talts
toomas Prangli 
Ülle kruuse 
tunne ja Mari-ann kelam

ii pakett: 100.-
nele Laidvee
kalev sakjas
Olger tali
vladimir Panov
annika kuimet
Maret Maripuu
Mare Hammer
Maarika Mägi
ursula Palusoo
tanel ross
Piret tuul

Marika Laar
ene ritso
tiiu nigola 
Paul vesterstein
tiina jokinen / OÜ erP
Peeter vähi / OÜ erP 
Hubert-viktor kahn (2 paketti)
karin  Punning 
anneli rannamees 
jaan riikoja 
urve kirotar 
kristjan Pomm 
Marika eljas 
Liivi evartson 
aare Puusepp 
kaie külasepp 
railo Paun 
vladimir Panov (2 paketti) 
ants Hinno 
aare viira / Patermaa talu 
MG Logistika OÜ 
Martin-Peter kask
urve Pappa

i pakett: 50.-
Marika saarik
silvia Laius
elle nellis
aare viira / Patermaa talu
aare Olander
aime Lindpere
vilve Põldmäe
andres vasarik
ann tauts 
tiia Pild
Maretta vainumäe
Mall Peterson 
seamus ja Gerry rainbird
Brian ja tina kratz
ene-reet soonets
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13 MÄRTS
VÕRU KANDLE TEATRISAALIS
KELL 19
PILETID 15 € JA 10 € PILETILEVIS JA KASSAS

vorukannel.ee

KANGRO
“ARCUS”

BEETHOVEN
KLAVERIKONTSERT NR 3

RIMSKI-KORSAKOV
SÜMFOONILINE SÜIT 
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ERSO
KONTSERT 
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KLAVER

EESTI RIIKLIK
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DIRIGENT
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