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Pea 50 noort vallatlevad
saksofonihelidega

Kogu järgmise nädala musitseerivad pea poolsada poissi ja

tüdrukut, kes on kokku tulnud üle Eesti, Kunda linna klubis, kus

nad osalevad XIV saksofonistide suvekoolis.

Noorus, muusika ja armastus saksofonimängu vastu on see, mis neid

kokku toob ja millest sünnib koosolemise rõõm. Suvekooliõpilaste

esitatavat muusikat saavad kuulata ka kõik huvilised. Nimelt on

traditsiooniks saanud, et suvekooli õppurid jagavad oma loomepagasit ka

vaatajate-kuulajatega. “Anname viis kontserti: 13. augustil Viimsis, 14.

augustil Vainupea kirikus, 15. augustil Rakvere Rahvaaias ja Karepa

rahvamajas, lõppkontsert on pühapäeval, 16. augustil Kunda linna klubis,”

rääkis suvekooli projektijuht Maiu Küngas.

Need, kellel pole mahti kontserti istudes kuulata, võivad loota, et

mängijad tulevad ise nende juurde. Nimelt on seltskonnal plaanis ka

üllatusesinemised ja laupäeva õhtul ergutavad nad pillimänguga Rakvere

ööjooksjaid. Nii suurel kuulajaskonnal on muusikamaitse eriilmeline ja

seetõttu ongi andekad noored valmis esitama muusikat klassikast popini.

“Andekaid noori õpetavad suvekoolis EMTA professor Olavi Kasemaa,

algajate ansamblitunde juhendab Rakvere ja Kadrina muusikakooli õpetaja

Edvin Lips, vanema vanuserühma ansamblitunde ning koondorkestrit

juhatab Lirike Langerer Viljandi muusikakoolist ning noorema
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vanuserühma ansamblitunde viib läbi saksofoni suvekooli vilistlane Kevin

Ambus,” loetles Küngas.

Mõistagi on suvekooli kogunenute peamine eesmärk täiendada

pillimänguoskust, muusikaliselt areneda, kuid sama oluline on nende

poolesaja osaleja jaoks oma loomingulisuse väljendamine ja

koosmusitseerimine suures saksofoniorkestris.

Kui rääkida veel suvekooli teistsugususest, siis sedakorda on midagi

olulist teisiti küll. Enam ei ole saksofoniürituse hinge ja südant Jüri

Takjast musitseerimas ega oma kuldseid tarkusi jagamas. “Alustasime

suvekooli korraldamist koos Jüri Takjasega 2001. aastal ja oleme kõik

need aastad koostöös seda ka teinud – õlg õla kõrval. Sellel aastal

kahjuks siis teisiti. On inimesi, kes on asendamatud. Ja Jüri oli seda. Kuid

austusest oma hea sõbra ja kolleegi vastu, kes armastas muusikat ning

saksofonimängu üle kõige siin maailmas, püüan jätkata traditsiooni samas

meeles ja ületada kurbust elurõõmuga,” kõneles suvekooli projektijuht

Maiu Küngas.
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