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Svetlana Yanovska

„I capture the patterns I see around me.

Every day there is something beautiful that jumps out of the working life and makes me smile. „*

13.-15. 09. 2013

*„Ma haaran mustreid, mida näen enda ümber. Iga päev üllatab argielu millegi ilusaga, mis paneb mu naeratama.“

KOLM PÄEVA TÄIS KUNSTI JA MUUSIKAT
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KOLMKOLA 2013 reede kava

Traditsiooniliste kultuuride päev – INDIA 

17.00  WALGE GALERII (Tallinna tn.11) – 

näituse ja festivali avamine – IMAT SUUMANN ja LANA YANOVSKA (Saksamaa), tasuta

IMAT SUUMANN

*tsitaadis pärit Tiina Kolki ja
 Juune Holvanduse artiklitest

SVETLANA YANOVSKA

Ukrainas sündinud ja Frankfurtis tegutsev 
andekas fotograaf.
http://www.photodom.com/member/yanovska

tegelikult samast asjast, kuni 
küllalt saab ja huvi kaob.» 
Niisugune on näiteks ööpiltide 
seeria või Eesti talvevaikus. 
Tuhm, hall nagu udune pimenev 
jaanuar kella kolmest päeval, 
taustaks mõttetu metsaviirg, igav 
ja tüütu, mitte midagi sisaldav. 
Jälle üle kõikevarjav hall linik.
Kas hallus neil piltidel on samuti 
hingelis-vaimne seisund?
«Lihtsalt kodune tunne on, 
eestimaine igav talv, muud ei 
midagi. Isegi julmalt kõledast 
tööstusmaastikust võib mul 
tekkida äraspidiselt kodune, tut-
tavlik tunne.» 
Eestimaa talv on üks Imat 
Suumanni lemmikmotiive. Ta on 
õige mitu avara silmapiiriga 
talvemaastikku maalinud. “Miks 
ma ei võiks seda teha, kui ühte 
teatrietendust mängitakse sada 
korda, ühte lemmiklugu laulab 

Suumanni tundliku koloriidi süga-
vusest ilmuvad igal vaatamisel 
uued meeleolud nagu ka hea 
muusika kuulamisel. Suumanni 
maalide poeetiliste allkirjade 
(„Küla, mida on põletanud 
punased õhtud“ jt) valikut on 
kindlasti kaudselt mõjutanud isa 
Aleksander Suumani seltskon-
nas liikunud kunstnikud ja boh-
eemlased. 
Imat on maalinud sarju erine-
vatest seisunditest, mis on talle 
tunnetuslikku huvi pakkunud. 
«Üks teema, mis on huvitav, mis 
haagib, millest tekib kindel tunne, 
olek, seisund, mida tahaks veel 
seda tunda, kogeda erineva 
kandi pealt. Ütleme, et hingelis-
vaimsel tasandil tekib kindel 
pidepunkt, mida saab vajadusel 
uuesti esile manada, ja siis selle 
tunde sisse pidevalt tagasi 
minnes maalingi erinevaid pilte, 

ansambel tuhat korda. Miks ma ei 
võiks sada talvepilti teha?“ 
arutleb kunstnik. „Pealegi ei tule 
nad kunagi täpselt ühtemoodi... 
Aga see oleks nagu moraalselt 
keelatud. Kuid kas vaesel 
kunstnikul peab kogu aeg, iga 
pildiga uus geniaalsus tulema?“ 
küsib ta.
„Koloriidivalik on ikkagi igas 
inimeses sees. Minu jaoks on 
koloriit võrdne muusikaga. Kas 
ansambli valitud tämber kõlab kui 
muusika, kas pilt on musikaal-
ne“, arutleb Suumann. „Kui näi-
teks Elmar Kitse pildi lõikaks 
kääridega ruutsentimeetrisuu-
rusteks tükkideks ja vaataks iga 
ruutsentimeetrit, siis vaevalt 
leiaks sealt ühtegi lemmikvärvi, 
see oleks üsna värvitu värk, aga 
tervik annab imelise pildi.“

Sündinud 1964.a.  Tar tus,  
Aleksander Suumanni poeg. 
Lõpetas Tartu Ülikooli maalisosa-
konna 1995 a. Imat on Tartu 
Ülikooli ja Tartu Kõrgema Kunsti-
kooli maali õppejõud. Imat 

18.00  KOLMKÕLA KLUBI (Tallinna tn.11) – dokumentaalfilm „DHRUPAD“,  tasuta

19.00  PAIDE KULTUURIKESKUS – kontsert/tantsuetendus „ ÕHTUSED MUSTRID“

Põhja-India klassikaline muusika ja iidne Lõuna-India templitants Bharatinatyam

SERGEJS ANCUPOVS (Läti) - sarod

RYTIS KAMICAITIS (Leedu) – tabla 

JAMILA (Eesti) – tants

Pilet: 5 eur JAMILA (Kati Pruel) 

on tantsimisega tegelenud alates 1995. aastast, kui ta
alustas klassikalise India tantsu bharatanatyami 
õpingutega. 2003. aastal hakkas Jamila India tantsu 
lasterühma juhendama. Nüüd juba üheksateist-
kümnendat tantsuhooaega alustav Jamila keskendub 
edasijõudnud tantsijate koolitamisele, intensiiv-
kursuste läbiviimisele ja koreograafiate loomisele. 
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21.00  KIRJANDUSÕHTU Walge Galerii (Tallinna tn.11) - HASSO KRULL                                            
                                                                                                         Pilet: 2 eur

Bharatanatyam on Lõuna-India klassikaline 
tantsustiil, mille esimesed ilmingud on teada 2. 
sajandist e.m.a. 8./9. sajandil m.a.j. muutus 
tants templirituaalide oluliseks osaks. Rituaalis 
osaleva tantsijatari nimi devadasi  (skr k) viitab 
samuti jumaluste teenimisele.

19. sajandil oli Lõuna-Indias, Tandžoris bharat-
anatyami kõrgaeg. Tandžori kvartetina tuntud 
nelja venda peetakse kaasaegse bharat-
anatyami loojateks. Nad süstematiseerisid 
kontserdi programmi ning nende tantse 
õpetatakse ka tänapäeval.

20. sajandil India ülikud vaesusid, templi-
kultuur käis alla ning templitants keelustati. 
Praeguseks on bharatanatyam muutunud 
meelelahutuseks, mida esitatakse mitte enam 
templis, vaid lavadel nii Indias kui ka mujal 
maailmas.

Bharatanatyami kaks osa on nritta ehk ilma 
konk-reetse tähenduseta nn puhas tants ja 
nritya ehk pantomiim, kus tantsija väljendab 
oma tundeid ja püüab tekitada vastava 
meeleolu ka vaatajas. Peensuseni välja-
arendatud sõrmehoiakute (mudrā'te) ja 

tantsufiguuride süsteem annab võimaluse 
jutustada tantsukeeles legende india jumala-
test ja anda edasi laulu mõtet.

Indias peetakse tantsu loojaks jumal Šivat, kes 
tantsujumal Nataradža kujul esitab bharat-
anatyamis hävitavat tandava-tantsu. See on 
jõuline ja mehelik. Šiva kaaslase, jumalanna 
Parvati, tants lasya on õrn ja naiselik.

Ühendudes tantsus moodustavad tandava ja 
lasya terviku andes india klassikalisele 
tantsule selle erilise harmoonia ja igaviku-
lisuse.

Leedu tablamängija Rytis on muusikas huvitav nähtus. Noorena džässpianistina tunnustust leidnud  ja 
koorides laulnud Rytis jättis India muusikaga kokku puutudes kõik varasema ning pühendus rütmiinstrument 
tabla (nimi on ilmselt pärit araabia keelest – tabl, mis tähendab trummi) mängimisele. Tabla on India 
muusikas suhteliselt noor pill (võeti arvatavasti kasutusele 18. saj) kuid väga vana ja rikka rütmitraditsiooni 
jätkaja. Meisterliku muusikuna annab Rytis edasi tablamängu teadmisi enda asutatud koolis Vilniuses.

RYTIS KAMICAITIS

SERGEJ AKAS ANTSUPOV

Läti tunnustatud muusik, kes aastast 1987 on India sarodi maestro ustad Amjad Ali Khani õpilane. 
Amjad Ali Khan'i perekonnaga (seitse põlve isalt pojale edasi antud pärimusliin) on seotud ka Afganistani 
instrumendi rubab'i toomine India muusikasse. Sergej õpetajalt saadud nimi Akaš tähendab sanksriti keeles 
kosmost, taevast. Tema teisteks olulisteks õpetajateks on Moskva konservatooriumi professor 
G.K. Mihhailov (1938-1995) ja kitarrist John Mclaughlin. 
Viimase 30 aasta jooksul on Sergej korraldanud ka arvukalt Põhja-India klassikalise muusika konserte Lätis:
1987. aastal legendaarse shannai mängija ustad Bismillah Khan'i kontsertfilm Läti TV-s
1999. aastal ühe India parima rütmiinstrument tabla mängija pandit Anindo Chaterjee kontsert
2006. aastal  sitarivõlur Ustad Shahid Parvez'i kontsert   jpt.
Sergej on aastast 2010 Riias asuva India klassikalise muusika kooli „Saraswati“ asutaja ja eestseisja.
Vt. täpsemalt www.sarod.eu 

inimesele?
Mina olen veendunud, et müüti-
line maailmanägemine ei ole 
kuhugi kadunud, ta on praegu 
lihtsalt varjul popkultuuris, nalja-
des ja unenägudes. Vanadel 
lugudel on siis see eelis, et nad 
näitavad meile, kuidas me 
tegelikult mõtleme, ilma seda ise 
teadmata. Mida hämaram ja 
kummalisem üks vana lugu on, 
seda rohkem ta meie seest välja 
meelitab, sest just seal, kus me 
müüdist kõige vähem aru saame, 
võibki olla vedru, millele vajuta-
des salalaegas lahti läheb. Aga 
jah, mida võiks see tunnetus 
meile anda? Kujutage korraks 
ette inimest, kes pole kunagi oma 
elus näinud tähti. Siis viiakse ta 
ühel augustiööl lageda taeva alla, 
kus pole ainustki pilve, ainult 
pimedus, siravad täpid, Linnutee 
kaar. Mida see talle annab? Ma 
jään vastuse võlgu.

Kas traditsioonilistest kultuu-
ridest on võimalik midagi 
moodsasse ühiskonda üle 
kanda ilma, et see muutuks 
„traditsionalismiks“ – nö 
traditsiooniliseks kultuuriks 
mittetraditsioonilise teadvuse 
peeglis“? 
Traditsionalism on tänapäeva 
ühiskonnale sügavalt omane. Me 

võrdkujud, vaid tõepoolest 
omaette olendid. Nähtamatus 
maailmas toimub palju, see ei 
olegi ainult abstraktsioonide ait.

Kas India mütoloogial on 
kokkupuutepunkte vanaeesti 
maailmatajuga?
Vanaeesti  maailmataju on 
omaette müsteerium. Kus see 
õieti algab ja kus see lõpeb? India 
mütoloogia on tänapäeva hindu-
ismis päris kenasti süstemati-
seeritud, aga kuna pärimus on 
väga elus, siis see kõik ei pruugi 
täpselt kokku minna tegelike 
uskumustega. Seega astub 
niisugune võrdlus l ibedale 
pinnale. Küsida võiks ehk seda, 
millise akna kaudu nad võiksid 
omavahel kommunikeeruda? 
Mulle tundub, et alustada võiks 
kosmilisest ürghelist. On teatav 
võnkumine, mida Indias on 
sümboliseerinud aum-silp, ja 
selle kosmilise võnkumise taju-
mine, mida Eestis on nimetatud 
linnukeele oskuseks. Tuntud 
Eesti loomislaulus on lind 
universumi looja. Indias niisugust 
lugu ei tunta, aga munast loomise 
müüt on ometi olemas. Kuskilt siit 
võikski ühendus tekkida.

Mida võiksid vanad lood, 
müüdid anda kaasajal elavale 

viitame lakkamatult ajaloole, 
mälule, kultuuripärandile ja 
traditsioonidele. Mulle tundub, et 
sellest mööda minna niisama 
lihtsalt ei saa, nii püüaksime üle 
hüpata iseenda varjust. Paar 
aastat tagasi ilmus eesti keeles 
esmakordselt Dante „Jumaliku 
komöödia” esimene osa, sellest 
räägiti palju, tegemist oli olulise 
sündmusega. Ometi on „Jumali-
kus komöödias” kujutatud maail-
mapilt meile nii võõras kui veel 
olla saab. Ja see on ainult üks 
näide.
Üle kanda ei saa teistest 
kultuuridest midagi. Kui keegi 
midagi niisugust proovibki, teki-
tab see ainult paksu pahandust. 
Aga kui miski teises kultuuris 
äratab intensiivset huvi, siis on 
sealt üht-teist juba üle tulnud, 
ilma et me ise arugi saaks. Pole 
vaja muretseda sellepärast, kas 
toit ikka maitseb meile õieti, kas 
me sööme teda nii nagu õige on. 
Oluline on see, kas ta meile 
maitseb või mitte, kas me 
tunneme ära, et see on hea toit. 
Süüa võib näppudega, pulkade-
ga, noa ja kahvliga, nii või teisiti 
jõuab toit ikka samasse kõhtu.

Esimene kokkupuude Indiaga?
Arva, et see oli lapsena, kui isa tõi 
koju suure maalitud plekkpurgi, 
täis väga aromaatset musta india 
teed. Purgile olid maalitud 
elevandid, turbanitega inimesed, 
kuplite ja kaartega ehitised. 
Samast ajast mäletan ka väikesi 
teepakke, „Indiiskii tšai”, seal oli 
kummaliste silmadega naine, 
nägu profiili pööratud. Naisel oli 
neli kätt ja ma püüdsin ette 
kujutada, kuidas ta neid korda-
mööda liigutab. Tollal ei teadnud 
ma jumalannadest midagi.

Mis India kultuuri juures 
paelub?
Kõik. Kui Marco Polo reisis 
Hubilai-khaani impeeriumis, 
paelus teda kõik, ja muidugi 
kirjeldas ta hiljem ainult väikest 
osa, mis paistis imepärane. Kui 
meid kord juba hakkab köitma 
mingi võõra kultuuri detail, siis ei 
saa seda ahelat enam peatada, 
üks asi viib alati teise juurde, 
teine aga juhatab kolmandani. 
Aga kui mõelda, mis korduvalt 
lummata võiks, siis eks see on 
ikka jumalate rohkus. Jumalaid 
on nii palju, et neid ei õnnestu 
kokku lugeda, igal tänavanurgal 
võib olla oma jumal. Nii muutub 
tajutavaks religiooni poeetiline 
olemus, need pole lihtsalt 
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23.00  Kontsert „RAAGADE ÖÖ“ Walge Galerii (Tallinna tn.11) – 

            Peeter Salmela, Arno Kalbus, Raho Langsepp, Lilian Langsepp, Citra, Rytis Kamicaitis

                                                                                                                                  Pilet: 5 eur 

on õppinud õhtumaade klassikalist muusikat Eesti ja Shveitsi 
akadeemiates, siis pöördunud hommikupoole ning juba kümmekond 
aastat õpib India klassikalist muusikat, Mumbais, Pandit Hariprasad 
Chaurasia juures. Osalenud paljudes koosseisudes nii Eestis kui mujal 
ilmas, nii saxi kui bansuriga (india klassikaline bambusfööt). Hetkel 
musitseerib peamiselt koos Johansonidega, Meelis Vindiga ja ansambli 
Kokkukukkumine koosseisus. Võimalusel aga mängib ta heal meelel 
traditsioonilisi Põhja-India raagasid traditsioonilises koosseisus, 
saateks tabla ja tanpura

KRISTA CITRA JOONAS

PEETER SALMELA

ARNO KALBUS

Arno Kalbus on tegutsenud mitmekülgse rütmiinstrumentide mängijana viimased 
10 aastat. 2002. aastal alustas Arno jazz- ja maailmarütmide tuntud spetsialisti 
Brian Melvini käe all Põhja-India klassikalise muusika instrumendi tabla õpinguid. 
Süvenenud India trummidesse ja rütmidesse üha enam, viisid tabla õpingud teda 
Nepaali ja Põhja-Indiasse. Omandanud sealsetelt oma ala meistritelt teadmisi 
Hindustani klassikalisest muusikast on Arnost saanud suur India klassikalise 
muusika austaja ja selle traditsiooni järgija.

Vabakutselise muusikuna on Arno eelkõige tuntud ans. Romb ja ans. Bombillaz 
trummarina. Samas on ta teinud koostööd selliste suurepäraste muusikutega 
nagu Tõnis Mägi, Villu Veski, Siiri Sisask, Robert Jürjendal, Meelis Vind, Taavo 
Remmel, Taavi Kerikmäe, Mart Soo, Brian Melvin, Raho Langsepp, Jaak Lutsoja, 
Andres Mustonen , Chalice jpt.

RAHO LANGSEPP 
, 

LILIAN LANGSEPP
keskaja flöödid, otu

gooti harf
Raagaimprovisatsioonid ja 
Euroopa keskaja 
instrumentaalmuusika

silla Põhja-India klassikalise 
muusikaga.

Raho Langsepp on varajase 
muusika mängimisega tegelenud 
üle 25 aasta. Ta on aastaid 
uurinud põikflöödi kasutust eri 
kultuurides ja Euroopa keskaja 
muusikas. Sama teemat käsitleb 
ka tema diplomitöö, mille ta 
kaitses TÜ Viljandi Kultuuriaka-
deemias 2006. aastal. Aastate 
jooksul on ta on täiendanud 
ennast paljudel meistrikursustel 
oma ala tippspetsialistide juures. 
Põhja-India klassikalist muusikat 
on R.L. õppinud  V. Hemapala 
Perera (Sri Lanka) juures. 
Raho Langsepp on Tartu Vana-
muusika Festivali asutaja ja 
kunstiline juht (alates 1996), 
varajase ja orientaalse muusika 
keskuse FA Schola ning kontser-
diagentuuri FA Concerto juhataja. 

tasse 1400. Tänu sellele käsi-
kirjale on meieni jõudnud pikad ja 
äärmiselt huvitava helikeelega 
estampiid, mis heidavad pisut 
valgust 14. sajandi instrumen-
taalmuusika ülesehitusele, kõla-
pildile ja kaunistuskunstile. 
Keskajal mõjutas Euroopa muus-
ika kujunemist olulisel määral 
araabia muusika ning idamaist 
kõla on küllalt palju tunda ka 
nendes estampiides, ometi on 
see selgelt ikkagi Euroopa muu-
sika. Estampiidel on tüüpiliselt 
neli või viis teemat, mis korduvad 
kaks korda: avatud lõpuga ja 
kinnise lõpuga. Tihti kõlab igas 
järgnevas teemas ka suurem osa 
eelnevast, nii kasvatatakse 
teemasid järjest pikemaks. 
Lõputeema või -teemad on 
reeglina väga vahelduva rütmi-
kaga, muutes tihti ka laadi.  Käes-
olevas kavas ühendavad erine-
vaid estampiisid ja estampiide osi 
improvisatsioonid, mis loovad 

Lilian Langsepp tegutseb mit-
mekülgse interpreedina – klaves-
siin, orel, eelklassikalised harfid, 
guzheng, gregooriuse laul. Tema 
aktiivne kontsert- ja lindistus-
tegevus on toimunud alates 
1994. aastast erinevate varajase 
muusika ansamblite koosseisus 
ja ka solistina Eestis, Euroopas, 
USA-s, Hiina RV-s, Indias, Sri 
Lankal.  Olulisimaks jooneks L.L. 
interpreeditegevuses on olnud 
improvisatsiooniline lähenemine 
erinevate maade ja ajastute 
muusikalisele materjalile nii 
soolorepertuaari kujundamisel 
kui ka ansamblistina. 
Varajase muusika ja eelklassi-
kaliste harfide interpretatsiooni 
on L. Langsepp õppinud Schola 
Cantorum Basiliensis'es (Šveits, 
1997–2000). Orientaalse muusi-
ka alal on ta täiendanud end 
selliste väljapaistvate meistrite 
juures, nagu Ustad Ali Akbar 
Khan ja Fan Ran.

Peeter on aastast 2001 tegelenud Põhja-India klassikalise muusika 
ühe tuntuima kuid suhteliselt noore instrumendi sitar'i õppimisega. 
Tema õpetajaks on ka Eestit külastanud Nepaali muusik Tara Bir 
Singh, kelle muusikaline pärimusliin on seotud Põhja-India 
klassikalise muusikaga. Peeter on tuntud ansmablitest Romb, kus ta 
mängib kitarri ja sitari ning Brian Melvin'i ansamblist „East-West“.  
Lisaks on ta seotud mitme cross-over projektiga nagu nätiteks Vind 
projekt ja plaat „Meie küla laulud“, kus Peeter on kaasa löönud nimelt 
sitarimängijana.

KAVA aluseks on põhiliselt üks 
keskaja monoodilise instrumen-
taalmuusika keskseid allikaid - 
käsikiri, mis on dateeritud aas-

22.00  KOLMKÕLA KLUBI (Tallinna tn.11)  – dokumentaalfilm „BISMILLAH KHAN” tasuta
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KOLMKOLA 2013 laupaeva kava

KÜLMKÕLA – EKSPERIMENTAALSE MUUSIKA PÄEV

16:00 MINA JA TÄNAV / ANDRES ROHTMA plakatite näituse avamine 

                                     KUURIALUNE (Tallinna tn. 11 hoov) + vana vinüüli kuulamine

Andres Rohtma on Paidest pärit, kuid hetkel Tartus elav vabakutseline kujundaja / 
plakatikunstnik ning ansamblisse Smõuk kuuluv muusik, kelle poolt loodud omalaadsed 
postrid erinevatele kontsertidele / festivalidele on kaunistanud Paide linna läbi aastate.

Nüüd on need tänavakunstiteosed kokku kogutud ja saavad Tallinna tn. 11 hoovis seintele 
kleebitud.

17:00  JUTUTUBA  - VAIM JA MUUSIKA / 

          KOLMKÕLA KLUBI (Tallinna tn.11)  

külla tuleb Tartu ülikooli usuteaduste doktor, 

siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik 

ja reggae dj RINGO RINGVEE, tasuta

Wikipedia räägib, et Ringo Ringvee (sündinud 29. jaanuaril 1968) on Eesti luuletaja, usundiloolane, DJ ja riigiametnik.
1986–1991 õppis Ringvee EELK Usuteaduse Instituudis, 1989–1990 Eesti Humanitaarinstituudis ja 1990–1998 Helsingi Ülikoolis. 1998. aastal 
kaitses ta Helsingi Ülikoolis magistriväitekirja "Marcus Garvey's Discourse in the History of the Rastafari Movement" (juhendaja Raimo Harjula).

2003–2011 oli ta Tartu Ülikooli teoloogiadoktorant.

2011. aastal kaitses Ringvee samas doktoriväitekirja "Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991–2008" (juhendajad Riho Altnurme ja Tarmo 
Kulmar, oponent Merilin Kiviorg.

Tema teadustöö põhisuunad on ühiskonna sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine) ning religioon Eestis uusajast 
tänapäevani.

1999. aastast on ta siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik. Ta on olnud ka võrdleva usundiloo lektor Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises 
Seminaris.

Kirjandusse tuli Ringvee 1989. aastal luulekoguga "Linnud mustmühisevast majast", mis ilmus luulekassetis "Kassett '88" koos Tõnu Trubetsky, 
Karl Martin Sinijärve ja Märt Väljatagaga. Tema teine luulekogu "Aken ümber mere" ilmus 1991. aastas Helsingis 150 eksemplaris. Hilisemad 
raamatud on i lmunud omal käel mõnes eksemplaris, küll on Ringvee avaldanud luuletusi ajakirjas Vikerkaar.

Reggae-muusika huvilisena on ta juhtinud muusikasaateid, sealhulgas Eesti Raadio teise programmi Raadio 2 saadet "Reggae Power”



september 2O13 KoosOlek  6

19:00 kontsert- etendus KÜLMKÕLAD Paide Kultuurikeskuse laval

                         CHRISTIAN M: FISHER GER /  EST - elekroakustiline kontsert

                         JANEK MURD  / Tallinn ( Eesti Pops, 3 Pead, R2) – soolokontsert

                         KIWANOID  / Tartu - soolokontsert

                         KADUNUD MAJA KAJAD - 32 min ja 34 sek unustatud tantsu, kadumaläinud sõnu ja 

                         peaaegu olematuid helisi inspireerituna helilooja Arvo Pärdi sünnikohast Paides, 

                         Väike - Aia tänaval.

                         JEKATERINA NOVOSJOLOVA (Tallinn ) / sõnad  REGINA HERODES (Tallinn) / tants   

                         TIIU KIIK ( Paide) / klaver  

                         KAIDO KIRIKMÄE ( Paide) / live elektroonika

                                                                                            Pilet: eelmüügist 5 eur / kohapeal 7 eur

CHRISTIAN M. FISHER  GER/EST - elektro-akustiline soolokontsert

Christian M. Fisher on Saksamaalt pärit elektro-akustilise muusika helilooja ning professionaalne 
fotograaf, kes oma loomingus eksperimenteerib nii külmalt tehislike, kui ka looduskeskkonnast pärit 
orgaanilisemate helidega.
Biograafia: since 2013 ICT & multimedia expert at Foundation Innove in Tallinn, Estonia
2013 work at the 'Institut für Fernstudium in der Weiterbildung', AKAD in Stuttgart, Germany
since 2012 lecturer at Estonian Academy of Music and Theater
2012 visiting professor at GUC - Berlin Campus
2012 teaching assignment at the Estonian Academy of Arts
since 2012 PhD candidate at the Estonian Academy of Music and Theater - Composition Department
2011 - 2012 head of the Media Design Department at the German University in Cairo 
2009 - 2011 fulltime lecturer at the German University in Cairo, Egypt - Faculty of Applied Science 
and Arts - Media Design Department
2006 - 2009 research associate at the University of Applied Sciences Schwäbisch Hall - Media 
Design Department
2004 - 2007 supplement study of electro acoustic composition at the Hochschule für Musik FRANZ 
LISZT in Weimar (graduated in 07/2007) and at Estonian Academy of Music and Theater 
2000 - 2004 study of Mediadesign at the Bauhaus - Universität in Weimar (graduated in 6/2004)
1998 - 2000 work as a photographer in Heilbronn, Germany (Studio Riesmeier)
1995 - 1998 education as a photographer in Heilbronn and Stuttgart (Studio Riesmeier)
Kuula siit: www.soundcloud.com/christian-m-fischer/doux-soleil

JANEK MURD / Tallinn ( Eesti Pops, 3 Pead, R2) – soolokontsertJanek Murd on muusik(Borax, Rubik 3001, 3 Pead), "Eesti 
Pops" saatejuht Raadio 2-s ning helilooja, kes on muusikat 
loonud lugematutele filmidele, tele ja raadioreklaamidele, 
näitustele jne.

Soolokontsertitel kasutab ta tavaliselt minimaalselt 
elektroonilisi vahendeid, mängib kitarri ning kasutab 
helilõikudena sügavasisulisi monolooge, mis pärit Eesti 
filmimaastikelt.
MUUSIKA FILMIDELE:
"Tsirkusetuur" (2011, rež J. Kilmi), "Soovide puu" (2008, rež 
L. Paakspuu), "Lotmani maailm" (2008, rež A. Nelk, 
koostöös E. Teroga), "Kuhu põgenevad hinged" (2007, rež 
R. Sarnet), "Vali Kord" (2004, rež A. Maimik ja R. Tolk, 
episood), "Kujutluse tume taevas" (2004, rež M. Kõrver),
"Lovesick" (2003, rež P. Collerton), "Kaali saladus" (2003, 
rež U. E. Liiv), "Agent Sinikael" (2001, rež M. Raat)
MUUSIKA FILMIDELE koos bändiga Borax 
"Kass kukub käppadele" (1999, rež R. Sarnet), 
"Öine Navigatsioon" (1998, rež M. Raat), 
MUUSIKALINE KUJUNDUS FILMIDELE
Teleseriaal "IT-Planeet" (2011, Nafta films, 2-10 osa)
"Tallinna kilud", koostöös E. Teroga (2011, rež J. Kilmi)
MUUSIKA NÄITUSTELE  Muusika Tallinna Teletornile 
(2012), Ehtekunstnike näitus "Õhuloss" (2011), Jaanus 
Orgusaare isikunäitus (2009), Jaanus Orgusaare 
isikunäitus (2004)

Kuula siit: http://soundcloud.com/janek-murd/meri-m-tmatu-versioon

MUUSIKA TELE- JA RAADIOSAADETELE
"Metsapeatus" (ETV 2012), "Aktuaalne kaamera" (ETV 2009, 2012), "Välisilm" 
ja "Välisilm esitleb" (ETV 2009-….), "Eesti laul" tunnusmuusika koos bändiga 
3Pead (2009-…), "Eesti laul" 2009 klipid koos bändiga 3Pead, "Kultuurikaja" 
(2002)
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KIWANOID / Tartu - soolokontsert

Rohkem infot: www.kiwanoid.com/REGINA HERODES 

(Tallinn) / tants 
- on maailmarändur, 
jooga ning tantsuõpetaja

Tiiu Kiik on Paidest pärit helilooja, laulja-pianist, kelle heliloomingus võib 
tajuda nii modernse elektroonilise muusikamaailma mõjusid, kui ka 
mõjutusi klassikalisest muusikast.

“Kas siin askeldab tulevane Kate Bush, Bat for Lashes, Monaco 
printsess Stéphanie või hoopis Enya, näitab ajarattake” on kirjutanud 
Eesti Ekspressi muusikakriitik Erkki Tero.

Albumid:

 “Lend ja tants” 2010, “Muinasjutuline teekond” 2010, “Oled ilus” 2012
Lauluvõistlused:

Eesti Laul 2010 – finalist – “The One and Only – Love”

Eesti Laul 2011 – poolfinalist – “Second chance”

Muusikaline haridus:

Klaver, viiul, orel – Paide Muusikakoolis

Muusikateooria – G.Otsa Muusikakoolis

Helidisain – Tallinna Ülikoolis

Kuula siit: www.soundcloud.com/tiiukiik/tiiu-kiik-sorores-arvo-p-rt

KAIDO KIRIKMÄE ( Paide) / live elektroonika

Kaido Kirikmäe (1973) – on ambient / eksperimentaalmuusika helilooja, kes 
üheksakümnendate alguses kuulus mitmete psühhedeelsete punkrock ansamblite 
koosseisu, kuid hiljem keskendus eksperimentaalsemale, kordustele üles ehitatud 
elektroonilisele muusikale.

 
Kontsertitel loob ta kogu muusika erinevate analooginstrumentide ning luuperite abil , 
tekitades reaalajas üha uusi ja kordumatatuid helipilte, mis tekivad ja kaovad ega 
kordu enam kunagi.

Kaido Kirikmäe on esinenud nii kirikutes kui klubides ja seda Eestis, Lätis, Leedus, 
Venemaal, Poolas, Saksamaal, Shveitsis, Ungaris, Rumeenias, Islandil ja 
Suurbritannias. Kuula / vaata siit: www.youtube.com/watch?v=Nvcxp6bmrVA

JEKATERINA NOVOSJOLOVA

 (Tallinn ) / sõnad

Kiwa (õieti Jaanus Kivaste;  sündinud 11. septembril 1975) 

on eesti kunstnik, helilooja, kuraator ja literaat.

Ta on õppinud Tartu Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri.

KADUNUD MAJA KAJAD 

on kontsertetenduskus kõlab 32 min ja 34 sek unustatud tantsu, kadumaläinud sõnu 
ja peaaegu olematuid helisi inspireerituna helilooja Arvo Pärdi sünnikohast Paides, 
Väike - Aia tänaval.

23:00 EKSPERIMENTAALMUUSIKA ÖÖSALONG / KOLMKÕLA KLUBI ( Tallinna tn.11) dj-d. Pilet 3 eur.

TIIU KIIK ( Paide) 

 klaver 

Sündinud 4 septembril 1985.Vabakutseline näitleja. Lõpetanud Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia Lavakunstikooli. Osalenud teleseriaalides "Eestlane ja venelane" 
ning "Tuulepealne maa".
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Festival „Kolmkõla“ ja Paide Kultuurikeskus esitlevad:

Öhtu Arvo Pärdi muusikaga kell 16:00 Paide Püha  Risti kirikus

KO BO CHAN / kontratenor

ANDRES UIBO / orel

ARVO LEIBUR / viiul

KRISTJAN HALLIK / viiul

TOOMAS NESTOR / vioola

AARE TAMMESALU / TSELLO

KOLMKOLA 2013 puhapaeva kava

" Enne kui keegi midagi ütleb, peaks ta võib-olla mitte midagi ütlema.

Minu muusika on ikka esile kerkinud pärast seda, 

kui olen kaua vaikinud sõna otseses mõttes.

Vaikus tähendab mulle seda “ mitte midagi“ , millest Jumal lõi maailma.“ 

ARVO PÄRT

P.A.I.dePank

PAIDE-
EESTIMAA SÜDA

Tiraaž: 1000 Trükk: Kuma trükikoda Ilmub umbes 1 kord kuus
Väljaandja: KoosOleku Toimetus (rahastaja: KÜSK läbi Ühenduse Weissenstein)
Toimetajad:
Rainer Eidemiller (rainer@weissenstein.ee)
Heli Aade (heli@komitee.ee)
Kontakttelefon: 51 500 66
E-post: ajaleht@weissenstein.ee    http://koosolek.weissenstein.ee   Toimetus: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11, 72713 Paide)
KoosOleku väljaandmist saab toetada annetusega Ühendus Weissenstein pangakontole nr 10220195838229 SEB
(rahvusvaheline makse: IBAN: EE511010220195838229, BIC: EEUHEE2X)
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