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Festivali koduleht: www.kolmkola.ee

Tõeline mõistmine kui hullus,
matzoob¹ all, teadlane ülal.
Kes leiab armastuse
valu ja kaotuse seest
hajub tühjusesse
tuhande uue näoga.
Rumi
¹Ekstaasi kadunu, joovastunu,
kes on kaotanud tava mõistuspärasuse ja
võib tunduda hulluna.
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Ka inimeste poolt aegade jooksul loodud kultuur on tuhandenäoline
– kuidas leida sealt just need akordid, mis omavahel kõlama panna.
Kolmkõla 2012 on tühjuse lõputust rikkusest üles leidnud nii minoori
kui ka mažoori. Festivali esimene, traditsioonilistele kultuurivormidele pühendatud päev keskendub sel aastal sufi kultuuri
hõrkudele viljadele nii ajaloolises Pärsias kui ka koduses Eestis
(vt täpsemalt artikkel lk 2), teine päev kaemuslike elektrooniliste
helide maastikele, ning kolmas juba traditsiooniselt Arvo Pärdi
loomingule.
Aastal 2011 kolmepäevaseks festivaliks kasvanud ettevõtmine
ühendab taaskord muusikat, kujutavat kunsti ja luulet põimides seda
tuntud/tundmatuks roaks süvakultuuri näljas südametele. Lisaks
tuntud eesti viljadele kantakse sel aastal Teie laudadele ka Iraani ja
Islandi palakesi ja seda mitte ainult Reval kohviku maitsvate
saiakeste kõrvale. Nagu ikka toimuvad erinevad kontserdid,
luulelugemised ja näitused üle kogu linna, eksperimentaalseimaks
kohaks Paide bussijaam. Festivali keskuseks on Walge galerii, Tallinna tn 11 (www.walgegalerii.ee). Galerii esimesel korrusel tegutseb
sel aastal mõnus kohvik, kus esimesel päeval näidatakse sufi
kirjandust, muusikat ja kunsti tutvustavaid dokumentaalfilme.
Kolmkõla esinejate lühitutvustusi saate lugeda KoosOleku
järgnevail lehekülgedel, peaesinejaiks Mohammad Rassouli VanaPärsia muusikat esitav ansambel ja ambient / dubi segust muusikat
viljelev Yagya Islandilt.
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Sufi kultuurist – siinpool kauget
Leho Rubis
Miks on Kolmkõla festivali esimene
päev sel aastal pühendatud sufi
kultuurile, keskendudes eriti selle
Pärsiast pärit avaldustele? Kindlasti on
üheks põhjuseks soov tuua lähemale
meie jaoks kauget kultuuri. Isiklikuks
põhjuseks on mõned väga liigutavad,
kummastavad hetked – üks võimsamaid kontsertelamusi, Pakistani
qawwali¹ ansambel Estonia kontsertsaalis või esimene kord kui lugesin
nurgataguses India raamatupoes Pärsia
poeedi Hafizi² värsse. Ning iga kord
on selles midagi tuttavat, mis puudutab
ja samas peidetut, mis jääb kuskile
teisele poole sõnu. Mis see on? Lihtne
on viidata sufi ekstaatilisele muusikale
Põhja-Indias ja Pakistanis, nõtketele
värssidele Pärsias või mošeesid
katvatele kaunitele mustritele. Kuid
mis ühendab kõiki neid väga erinevaid
kultuuri vorme Hispaaniast Indiani?
Selleks, et sellele küsimusele vastata,
peab lühidalt avama mõiste sufism
ajaloolist tausta.
Esmalt peab märkima, et nii
nagu igasugused -ismid lääne keeltes,
võeti see islami müstiliste suundade
erinevaid vorme kokku võttev/lihtsustav mõiste euroopas kasutusele alles
18. sajandi lõpul.³ Sir John Malcolmile
ja teistele tolle ajastu orientalistidele
sobivalt (ühisosa kreeka filosoofiaga,
erinevus radikaalsest islamist jmt)

tähistati mõistega seda osa islami
kultuurist, mis eurooplastele tundus
meeldiv. Osalt ka tänu äärmusliku
islami tärkamisele (nn praktilise
sufismi taga kiusamine 19. saj Pärsias)
eraldati sufism eurooplase teadvuses
ajaloolisest islamist ning näiteks
William Graham pidas sufismi allikaks
pigem Indiat kui lähis-ida. Mõiste sufi
laialdasema kasutuselevõtu võib praeguste teadmiste valguses (väga väike
euroopa keeltesse tõlgitud algtekstide
maht) asetada 10./11. sajandisse m.a.j.
ning selle päritolu suhtes ollakse
enamasti ühel meelel – algallikaks on
araabiakeelne sõna suf ehk vill. Seda
villa kasutati jämedakoelistes rõivastes, mida lähis-ida askeedid olid
aastasadu kandnud. Mõistel sufi on
veel, traditsiooni seisukohast ehk olulisemaidki sisulisi seletusi ning need
viitavad vaimsetele taotlustele. Näiteks
seos araabiakeelse sõnaga suffa ehk
pink (ka eesti keelde jõudnud sõna
sohva algallikas), mis viitas 7. sajandil
Medina tänavate pinkidel maganud
rändaskeetidele ja võimaldas luua selle
selge kujundi abil teineteist toetava
kogukonna ideaali. Omal ajal loodi
kogu islami kultuuri aladel väga palju
mõiste sufi
definitsioone, mis ei
viidanud sõna ajaloolisele päritolule
vaid olid õpetusvahendeiks. Näiteks
tsitaat 11. sajandil elanud õpetlaselt
Qushayri'lt: „Siiras sufi tunneb ennast
vaesena kui tal on vara, alandlikuna kui
tal on võimu, on peidetud kui ta on

kuulus ...“. Paradoksaalne kirjeldus,
millega justkui midagi poleks peale
hakata.
Aga millist sõnavara kasutasid sufid
ise. Kuigi sõna sufi on tähtis teoreetiline ja sümboolne mõiste, kasutati seda
konkreetsete inimeste puhul väga
harva, põhjuseks isetuse ideaal – ükski
tõeline sufi ei oleks nii edev, et taolist
staatust taotleda. Teadmine – mitmed
intellektuaalid ühendasid oma huvi
müstika vastu Kreeka filosoofia
metafüüsikaga, mida tunti läbi Platoni
ja Aristotelese tööde tõlgete. Rändamine – sufismi kirjeldati tihti teena nii
vaimses kui ka füüsilises mõttes, sest
tihti rännati kaugetele maadele nii
sakraalse tunnetuse kui ka enesedistsipliini arendamiseks. Armastus –
kõige levinumad müstikute epiteedid
on pärit armastust ja lähedast kiindu-

must kirjeldavatest sõnadest.
Kuidas aga on kõik eelkirjeldatu
seotud muusika, luule ja kunstiga. Et
sellest aimu saada peate tulema
festivalile Kolmkõla – šokolaadi
maitset võib kirjeldada tuhandel moel
kuid seda proovimata ei tea te naudingu
maitset. Kirjeldatu elegantseid peegeldusi poeesias, muusikas ja kunstis
naudib järjest enam ka lääne kultuur.
Eesti keeles on Haljand Udami, Ain
Kaalepi jt tõlkes kätte saadavad
mitmed sufi poeesia pärlid ja uued on
tulemas ...

¹Tuleneb araabiakeelsest sõnast qawal ehk luule laulev ettekandja.
Chisti sekti liikmed Pakistanis ja Põhja-Indias kasutavad sõna qawwali
kirjeldamaks üht tänpäeva populaarseimat sufi muusika vormi.
²Vt N Udam, Haljand. Orienditeekond. Ilmamaa (2001), lk 196-203.
³Vt Ernst W Carl. Sufism. Shambala, 2000, lk 9.
Graham, W James. A Treatise on Sufiism, or Mahomedan Mysticism“. Bombay (1819).

Esinejate tutvustus reede, “Kolmkola paev“
Intervjuu Doris Karevaga:
paljude tõlgete
toel hakata sõnastama omaenese kujutlust
originaaltekstist alles viimasel ajal, ennekõike huviliste
julgustusel ja
üha tungivamal
nõudmisel. Aga
usun, et Rumi
luulele pole
palju pühendada kogu eluaeg,
nagu mitmed
tõlkijad teinud
ongi.
Rumi on Pärsia/Türgi 12. saj poeet.
Miks võtsite ette Rumi luule tõlkimise?
Sufi müstiline luule on mind paelunud
aastakümneid; ometi olen söandanud

Mida võiks Rumi tekstid anda
kaasaegsele lugejale/kuulajale?
Ehe luule mõjub inspireerivalt, puhastavalt ja äratavalt igal ajastul. Igaüks
tunneb ise ära selle, mis teda puudutab.

Mille poolest tõuseb Rumi esile
võrreldes teiste oma ajastu poeetidega?
Võin toetuda üksnes oma muljele
paljude tõlgete põhjal – Rumi intensiivsus ja kujundiline selgus on
kergesti haaratav ka teistest kultuuridest pärinevatele lugejatele.
Kas Rumi luuletustega tegelemine
on olnud uut laadi kogemusi pakkuv
või sarnane võrreldes varasemate
tõlketöödega?
Ilma eelneva kogemuseta Kahlil
Gibrani „Prohvetit“ ja Kabiri luulet
tõlkides poleks ma kindlasti söandanud
Rumi tekstidesse puutuda. Huvitav on,
et mõnigi tekst esineb erinevais
tõlgetes kord Kabiri, kordi Rumi
loomingu näitena; tegu on kultuuriga,
kus autoriõigusest olulisem on, et mõte
ja tunnetus edasi kanduks. Tõlkides
ongi tunne, nagu liiguksid paadis, mille

ehitust arvad end mingil määral
tundvat, mööda senikogematuid,
ootamatute koolmekohtade ja kärestikega jõgesid.
Kui tähtis oli Teie arvates õpetaja
roll Rumi poeediks kujunemisel?
Pöördeline. Selles mõttes, et enne
kohtumist rändderviš Shamsiga oli
Rumi ju ise õpetaja, haritud luuletundja, parim ehk paljudest; oli aga
vaja ilmutust, äratust, vapustust, et
sünniks tõeline poeesia.

september 2O12 KoosOlek

3

Sufi traditsioonidest parit kontsert-etendus PAIKESETERAD
“Päikeseterad” on lood sufi traditsioonist, Põhja-Aafrikast kuni Indiani välja.
Need lood oleme korjanud rännakutelt Prantsusmaal, Itaalias ja Indias. Osad neist
on Uus Vana Teatri dramaturg Marik Põldma tõlkinud eesti keelde. Suulise
pärimuse puhul on lavastuses alati mainitud allikas.
Selle lavastuse käivitajateks on tablamängija Arno Kalbus ja jutustav näitleja
Vahur-Paul Põldma. Aeg-ajalt kaasatakse etendustesse teisi pillimehi. Tänaseks on
proovides osalenud Peeter Salmela sitariga ja Leho Rubis bansuuriga. Kõik
muusikud on pikki aastaid õppinud Indias ja Nepaalis kohalike meistrite käe all.
Mõneti on “Päikeseterad” välja kasvanud Uus Vana Teatri 2010. aasta lavastusest
“Kloun Kohupiimu Sügisjutud”. “Sügisjutte” mängiti lühikest aega Tartus ja selle
valmimisele aitasid kaasa Polina Tšerkassova, Aleksander Zedeljev ja Nele Aunap.
Kõige rohkem on “Päikeseterad” üks suur pulmapidu. Tere moondub teraks, temast
saab korraga päike ja liiv. Suur ja väike kohtuvad. Nende tants keerutab
maailmakõiksust justnagu kaleidoskoopi.
Keset orientaalset siidi ja selle puhtaid-selgeid värve on end sisse seadnud
jutuvestjad – bansuuri, tabla ja sõnaga. Selles kolmkõlas toob tuul kuuldavale
iidsed lood. Lugude käigus püstitatakse üha uusi telke päikesele. Peaaegu alati on
need lood õpetajatest ja õpilastest, õppimisest. Neid jutustades otsivad jutuvestjad
sarnast tõstetust kui on orientaalsetes võitluskunstides või keerlevatel dervišitel.

Mis teeb esimene jõgi, kui ta vastas seisab kõrb? Miks öeldakse, et teed, mida
mööda eluhoovus peab liikuma, on kirjutatud liivale? Kas imelisem on
draakonprintsessi ja päikese armastus või jook nimega tee? Kas päikese kingitus,
tema armastuse pant, võib sattuda valedesse kätesse – kui head käskjalad me
oleme? Kas meie oskaksime vastu võtta tarkusesõnu, mis võivad surnud ellu
äratada? Õppimise kannatusest ei saa “Päikeseterade” lood üle ega ümber. Nagu
liiv sobib liivapaberiks ja päikesesse vaatamine teeb silmadele haiget, siis
päikesetera on alati ka lõiketera. Kašmiirist pärit mõõgasepa loos tulevad
inimesed kuulama imelist laulu ja suurest tulemisest tekivad konfliktid ja sõjad.
Sepp peab laulu katkestama ja hakkama jälle mõõku sepistama. Oma imelist laulu
paradiisist laulab ta vaid rahu ajal. Ka keset õitsvat aasa tuleb keisri peaministril
oma pistoda välja võtta. Paljastatud tera on eelkõige risk vastata küsimusele: “Kes
ma olen?”

www.uusvanateater.ee

Onne Parli fotonaitus
Armastatud Afganistan
Õnne Pärli fotonäitus „Armastatud Afganistan”. Näitus keskendub afgaanide
igapäevaelule, kommetele, kultuuriväärtustele ja maastikele ning tutvustab seda
paljuräägitud, kuid samas vähetuntud maad. Vabakutseline ajakirjanik Õnne Pärl
elas koos eestlasest abikaasaga Afganistanis aastatel 2006-2008. Fotograafi ja
ajakirjanikuna tegi ta koostööd organisatsioonidega Turquoise Mountain
Foundation, Save the Children Sweden-Norway ja Landell Mills Ltd. Ta külastas
11 provintsi, reisides ilma relvastatud kaaskonnata ning kajastas teemasid alates
laste olukorrast ja lõpetades niisutuskanalite rajamisega. Aastaid pidas ta
Afganistani teemalist blogi http://qnne.blogspot.com/

Parsia klassikalise muusika kontsert
IIntervjuu Mohammad Rassouliga:
Leho: „Mohammad, miks Sa hakasid
muusikat õppima?“
Mohammad Rassouli: „Kuidas ma
armusin muusikasse ..., armastust ei
saa seletada. Esimene kord kui ma
kuulsin ney heli oli kui isa flööti
mängis - see viis mind teise maailma.“
Leho: „Kas muusika on Su elu
muutnud?“
Mohammad: “Valik minna ülikooli
muusikat õppima muutis mu elu
täielikult. Hilisem sufi teega tutvumine
aitas mul muusikat paremini mõista.
Muusikal peaks inimeste jaoks olema
mingi sõnum. Pärsia muusika sõnum
lähtub põhiliselt poeesiast. See tähendab, et Pärsia klassikalist muusikat
õppivad inimesed peavad meelde jätma
poeeme, mida laudes või instrumenti
mängides meeles laulda.“
Pärsia klassikaline muusika on aja
jooksul muutunud, kuid selle põhiolemus ja filosoofia on jäänud samaks.
Pärsia muusika on lahutamatult seotud
poeesiaga, mistõttu tuleb muusikutel
tunda ka luulekunsti. Suurem osa iraani
poeete on olnud muusikud või
vähemalt tundnud muusikat väga hästi.

Küllap seetõttu öeldaksegi, et pärsia
keel sisaldab sügavat muusikalist
tunnetust. Iraani klassikalise muusika
põhialuseks on radif – meloodiate
kogum, mida on antud meistrilt
õpilasele edasi läbi lugematute
põlvkondade. Erinevate meistrite
tõlgendused ja uuendused on aja
jooksul muusikat kujundanud,
lisandunud on uusi meloodiaid, mis
tihti kannavad ka vastava meistri nime.
Nende meloodiate säilimine sõltus iga
põlvkonna mälust ja meisterlikkusest,
kuna muusikat anti edasi ainult suulise
traditsiooni kaudu. Selleks, et tõeliselt
omandada ja mõista radifi olemust,
tuleb harjutada palju aastaid. Tõelise
meisterlikkuse puhul sulandub radif
täielikult muusiku olemusse, muusik
võib mängida sellest mistahes osa
mistahes ajahetkel. Tänapäeval sisaldab radif umbes 430 lühikest
meloodiat, mida nimetatakse gusheh.
Meloodiate rütm tuleneb tihti pärsia
poeesia värsimõõdust. Instrumentaalne
ja vokaalne radif võivad erineda
rütmide poolest, kuid nende meloodia
struktuur on sama. Pärsia klassikalise
muusika õppimine tähendab kogu
radifi omandamist. Alles siis, kui kogu
repertuaar on omandatud, gusheh
gushehi haaval loetakse muusikud

küpseks ja nad võivad
hakata endale lubama
loomingulisi vabadusi, mis
lõpuks viivad improvisatsioonini. Seega ei esitata
radifi mitte kui valmiskujul
teost, vaid see on aluseks
loomingulisele esitusele ja
musitseerimise käigus
sündivale kompositsioonile. Ajaloo jooksul on pärsia
klassikaline muusika suuresti mõjutanud teisi suuri
muusikakultuure, sh araabia ja india muusikat, mille
tulemusena on sündinud ka
põhja-india ehk hindustani
klassikaline muusika.
(- eelnev tutvustus on avaldatud koostoos Tartu Vanamuusika festivaliga
Orient&Occident
www.festivitas.ee)
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Esmalt põikame sisse festivaliklubi hoovi Tallinna tn. 11, kus keskpäeval saab alguse
heliplaadi ja helitehnikaturg, samuti peaksid kohale tulema inimesed, kes kodudes
valmistavad kõikvõimalikke põnevaid riietusesemeid ehteid, jms.
Lisaks päeva alustuseks sobiv kuum tee ja maitsvad suupisted ning kohaliku
tulevikumuusika presentatsioonid.
Paari tunni möödudes teeme mõned sammud üle Tallinna tn. ning avastame, et Kitsa ja
Väike - Aia tn. nurgale on unustatud kitarr, millel mängitakse samas paigas ilmavalgust
näinud helilooja Arvo Pärdi loomingut.
50 minuti möödudes avastame, et viimane aeg on kiirustada Paide autobussijaama, kus
ootab meid maagiline saadetis, kuid kellelt ja kust?
Võimalik, et kusagil poole nelja paiku tunneme esimest sügisest rõskust enesele ligi
tikkuvat ja seetõttu leiame end sooja otsvivat Rüütli tn. second - hand riietepoest "Norway",
kus rõivaste vahel mängib muusika ja on niisamagi tore olla.
Kell 18 on aeg pöörduda tagasi festivaliklubisse,juua taas tass teed ja kuulata maja teisel
korrusel, et mida ütleb Meister ja kuidas toimetab Mari.
Kell 20:00 on rahu, hetke ja huvitavate juttude aeg kohvikus "Reval"...
Kahe tunni pärast tõuseme aga kosmilistesse kõrgustesse, kui Paide restorani
välikohvikus mängib jaheda kõlaga dubine muusikavoog kaugelt Islandilt ning esinevad
kohalikud kohapeal muusikat loovad luuperivõlurid. Seinte peal varjud ning liikuvad pildid.
Head Reisi! "

KOLMKOLA 2012 laupaeva kava
Kell 12:00 Plaadi ja helitehnikaturg ja FestivaliKlubi Tallinna tn. 9 hoovis / tasuta
Kell 14:00 Vabaõhukontsert 3 loole ja kitarrile - Erki Reim
/ Arvo Pärdi sünnikohas, Väike-Aia ja Kitsa tn nurgal / tasuta

Kell 14:50 perfomance
“Ajas reisija ja maagiline saadetis“
/ Paide Autobussijaam / tasuta

Erki Reim on ansambli "Nevesise" kitarrist,
kes sel korral keskendub läbi päevakajade eksperimentaalsemale helipildile ning annab oma näo
ja nägemuse helilooja Arvo Pärdi poolt loodud
muusikale

Kell 15:30 kontsert CHUNGIN
Rüütli tn. second – hand riietepoes “Norway” / pilet 3 eur
Kell 18:00 kontsert MEISTER & MARI
Walge galerii ( Tallinna tn.9) pilet 5 eur
Meister & Mari on Jaan Tätte Jr. ja Mari Meentalo,
kes segavad oma muusikas muretut maanteeäärsete hääletajate folki, näpuotsaga elektroonikat ja müstilise alatooniga luuperi-transsi ning
midagi veel neile ainuomast, mida saab kuulda
vaid kontsertitel.
Kuula ja vaata siit:
http://www.youtube.com/watch?v=Bf8ltRwFsnY

Kell 20:00 Kohtumisõhtu – SVEN GRüNBERG , kohvik “Reval” ( Vee tn.1) / tasuta
Sven Grünberg (sündinud 24. novembril 1956
Tallinnas) on eesti helilooja. Ta oli esimene, kes
võttis Eestis kasutusele süntesaatori.
Aastal 1976 lõpetas Georg Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooli.
Aastail 1974–1976 tegutses ansamblis Mess,
kus ta oli nii helilooja, laulja kui instrumentalist.
Grünberg on kirjutanud palju filmimuusikat.
Näiteks on ta loonud muusika filmile
""Hukkunud Alpinisti" hotell", "Naksitrallid",
"Madude oru needus", "Leiutajateküla Lotte",
"Detsembrikuumus" jt.
Ta on Eesti Budismi Insituudi nõukogu liige ja
direktor.
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Kell 22:00 “Katusekosmos” YAGYA (Island, Reykjavik), KAIDO KIRIKMÄE , ARGO VALS
pilet 10/7/5 + visuaalide ja varjude mäng OKEIKO

YAGYA,
kodanikunimega Ašalsteinn Gušmundsson on
Islandil, Reykjavikis elav elektroonilise muusika
helilooja ja arvutitehnoloogia tudeng, kes segab
osavalt oma muusikas lumiseid , õrna härmatisega kaetud helidelaviine, mis muusikalise
vastandina toetuvad sooja lõunamere saarel
Jamaical alguse saanud dubmustritega rütmikale.
Kuula , vaata ja loe lähemalt siit:
https://www.facebook.com/yagyamusic
http://www.youtube.com/watch?v=q4RuGdjiDo0

Kaido Kirikmäe :
on muusikat loonud alates 1990 aastast,
alustades psühhedeelise rockmuusikaga, mille
juurest on tänaseks jõudnud eksperimentaal /
elektroonilise kõlapildini.
Kaido esitab oma muusikat kontsertitel 100 %
reaalajas, luues kohapeal massiivseid ,
rafineerimata helilaineid luuperi ning analoogaparaatide abiga.
Kaido Kirikmäe on esinenud Eestis, Lätis, Leedus,
Venemaal, Poolas, Saksamaal,Shveitsis Ungaris,
Rumeenias, Inglismaal ning Islandil.
Kuula, vaata ja loe lähemalt siit:
www.facebook.com/kaidokirikmae
www.soundcloud.com/kaidokirikmae
http://www.youtube.com/watch?v=Nvcxp6bmrVA

Argo Vals:
Ahjalt pärit kitarrist ja laulukirjutaja Argo Vals
tegutseb muuhulgas nii kooslustes Viljandi Guitar
Trio, progepopi ansamblis Talamak kui ka
indiebändis Animal Drama.
Soolomaterjali meeldib talle kõige enam
salvestada kodustes tingimustes.
2011. aastal üllitas plaadifirma Eesti Pops Argo
kaks esimest singlit "Hallitussilmad“ ning
„Oktoober" ning septembris 2012 ilmub singel
"Tsihcier".
Argo on kirjutanud muusikat erinevatele koosseisudele, filmidele, telesaadetele, tantsuetendustele ning tema omaloominguline sooloetteaste
garneeris ka tänavuse Eesti Vabariigi aastapäeva
kätlemistseremooniat.
Ta on esinenud Jazzkaare, Schilling festivalil ning
mänginud erinevate kollektiividega Viru Folgil,
Viljandi Pärimusmuusika ja Positivus Festivalil,
Raadio 2 Aastahitt Galal, Tallinn Music Weekil jne.
Käesoleva aasta lõpus on ilmumas Argo
debüütalbum.
Kuula lähemalt siit:
http://argovals.bandcamp.com/

Okeiko
Videokunstnik - fotograaf Okeiko on pärit
Tallinnast ja on juba aastaid värve lisanud
erinevatele eksperimentaalsema suunaga elektroonilise muusika kontsertitele ning pidudele.
Visuaalides armastab ta kasutada lõigukesi
loodusest ning enese poolt loodud põnevaid
mustreid ja joonistusi, millega soovib väljendada
sisemise naeratuse, rahu ja rõõmu meeleolusid.
Okeiko hoolitseb visuaalide eest 8.septembri õhtul
kell 22 toimuval kontserdil "Katusekosmos"
Uuri lähemalt: www.okeiko.planet.ee
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Festival Trichord
in Paide, 7-9 September 2012
www.kolmkola.ee
organizers: Festival “Kolmkõla” & Paide Cultural Centre
supported by: Association Weissenstein and The City Council of Paide
Friday 07.09.2012
Kolmkõla day
14.00 Opening of the festival, Paide Central Square (information tent in the central square open
from 14-18 Fri and Sat from 12-18)
15.00 Lecture on Sufism at festival's club, Tallinna 11
16.00 Opening of Ly Lestberg's exhibition at Walge Galerii, Tallinna 11, free admission
17.00 A documentary of Sufi poetry at Walge Galerii, Tallinna 11, free admission
18.00 Concert of Sufi songs “Solar Bits” Vahur-Paul Põldma (voice), Arno Kalbus (tabla), Leho
Rubis (flute), Paide Tower's “Taevas” Gallery, ticket 7.-/5.19.00 A documentary of Sufi music at Walge Galerii, Tallinna 11, free admission
20.00 Poetry evening – Rumi in Estonian – Doris Kareva , Walge Gallery, Tallinna 11, free
admission with festival pass / else 2.22.00 Old-Persian music concert. Mohammad Rassouli (ney), Mehdi Shahparvari (daf), Paide
Town Hall, ticket 10.-/7.-/5.23.30 Musicians' open stage – Toivo Sõmer (lute), Tarmo Tabas (voice) and others, festival's
club, Tallinna 11, free admission
Saturday 08.09.2012
“Külmkõla” day
12.00 Discs and audio equipment market and Festival's club, Tallinna 9 yard / free
14.00 “Open-air concert for 3 stories and a guitar” by Erki Reim at Arvo Pärt's birthplace, VäikeAia and Kitsas street corner, free admission
14.50 performance “Time traveler and a magic parcel”, Paide bus station, free admission
15.30 Second hand Chill at clothing shop “Norway”, Rüütli street, free admission
18.00 Concert Meister & Mari (Jaan Tätte Jr. and Mari Meentalo), Walge Gallery (Tallinna 9),
ticket 5.20.00 Meeting evening – Sven Grünberg, Café “Reval” (Vee 1), free admission with festival pass
/ else 2.22.00 “Roof Space” – Yagya (Reykjavik), Kaido Kirikmäe, Argo Vals + visuals and a game of
shadows by Okeiko, Paide Restaurant's outdoor café, ticket 10.-/7.-/5.Sunday 09.09.2012
Pühapäev
14.00 Concert in the church, Paide church
Arvo PÄRT Uusberg
Collegium Musicale
Conductor ENDRIK ÜKSVÄRAV
Choir soloists and trumpet ensemble
PIRET AIDULO on organ
Spiritual works of Arvo Pärt and Pärt Uusberg
18.00 Closing of the Festival at Paide Community Center
Tiraaž: 1000 Trükk: Kuma trükikoda Ilmub 1 kord kuus
Väljaandja: KoosOleku Toimetus (rahastaja: EAS läbi Ühenduse Weissenstein)
Toimetajad:
Kaido Kirikmäe (orkanica@gmail.com)
Rainer Eidemiller (rainer@weissenstein.ee)
Leho Rubis (rubis.leho0@gmail.com)
Heli Aade (heli@komitee.ee)
Kontakttelefon: 51 500 66
E-post: ajaleht@weissenstein.ee
http://koosolek.weissenstein.ee

Toimetuse asukoht: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11, 72713 Paide)
KoosOleku väljaandmist saab toetada annetusega Ühendus Weissenstein pangakontole nr 10220195838229 SEB
(rahvusvaheline makse: IBAN: EE511010220195838229, BIC: EEUHEE2X)
Ajalehte KoosOlek pannakse kokku vabatahtlike poolt.
Ka sinu lugu, kiri või teade on siin teretulnud, saada see
palun ajalehe meiliaadressile. KoosOlekut levitatakse
tasuta. Kui soovid, et selle väljaandmine jätkuks,
siis võid teha oma annetuse.

TOETAJAD:

