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Laupäev, 6. juuli 2002

Elizabeth, Pirita laululootus Kloostripäev saabub 15. augustil
Mati Eliste
Midagi uut ei ole siin maailmas.
Maria Callasele oli jõukohane
laulda 14-aastaselt Bach-Gounod`
Ave Mariat. Kui Elizabeth aasta
tagasi terve plaaditäie muusikat
sisse laulis ja laulude hulgas oli ka
Ave-Maria, julges keegi seda paralleeli meenutada. Pirita tüdruk
Elizabeth Paavel oli siis 13-aastane. Kas on sündinud täht? Seda
me veel ei tea. Kindlasti on aga
tegu tähelepanuväärse andega.
Millal Elizabeth laulmisega
alustas? Ta vastab imestunult: ma
olen laulnud nii kaua kui mäletan,
tahtnud alati otsida uusi viise,
improviseerida ja ennast klaveril
saata. Ema pidevale palvele, mitte
kogu aeg "lõõritada" vastandub
tüdruku üha süvenev huvi muusika vastu. Elizabeth on vaevalt
kümneaastane,
kui
võidab
Tallinna Prantsuse Lütseumi
laulukonkursi lauluga "I love
Paris" muusikalist "Can-Can".
Varsti pole talle enam tundmatud
viisid muusikalidest "Minu
veetlev leedi", "Helisev muusika"
Walt
Disney
multifilmist
"Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi".
Elizabeth laulab nii lihtsalt ja
loomulikult, et äratab kõigis kohe
sümpaatia. Ta on muusikas sama
siiras nagu tüdrukud oma lemmiknukkudega mängides. Võlub
ka tema välimus - habras, ilmeka
miimika ja särava temperamendiga.
Noore laulja hääl ja andekus
äratavad
peagi
kooli
muusikaõpetaja Maire Eliste
tähelepanu. Hääleharjutused ja
süstemaatiline töö viivad ta
kiiresti vokalistide ühe ihaldatuima lauluni Bach-Gounod` Ave
Mariani. Järgnevad Schuberti Ave
Maria, "Habanera" Georges Bizet
ooperist "Carmen", Mart Saare
"Hällilaul" - klassikalise laululoomingu pärlid, mille interpretatsioonis otsib ta ikka ja alati uut,
tavatut ja ainult temale omast.
On see muusikaline mässumeelsus või uue põlvkonna
maailmaparandamine? Igal juhul
teeb ta nende aastatega suuri
edusamme, hääleulatus venib
kolme oktaavini ja enamgi.
Rääkida võib Elizabethist kui võimalikust kerge ja särava tehnikaga
tulevasest koloratuursopranist.
Kuid üha avarduvad häälevärvid
pajatavad ka temas peituvatest
dramaatilistest ressurssidest, alistudes suurepäraselt mezzosopran-
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ite tulisele esitluslaadile. Tema
jazzmuusika armastus leidis
väljundi Jazzkaarel, kuhu Anne
Erm ta esinema kutsus. Millisele
muusikale ta truuks jääb, täna veel
öelda ei saa.
Oma lauluõpetaja Maire Eliste
eestvõttel salvestati õpitud laulud
heliplaadile Linnahalli keldrisügavustes Matrix Audio helistuudios. Meeskond parimate pillimeestega
Jaak
Jürissoni
eestvedamisel ja helirezhissööri
Elmu Värgiga töötasid kolme kuu
jooksul hoolimata puhkepäevadest või riiklikest pühadest.
Kord laabus kõik edukalt, kord
vedas tervis alt, kord kadus talveniiskuses hääl. Tagantjärele
mõeldes oli just "munakivitee"
selles plaaditegemiseloos eriti
armas. Noore laulja leebe ja
tagasihoidlik karakter aitas jõuda
õnneliku lõpptulemuseni, heliplaadini "Mon Amour" (Mu arm).
13 loo hulgas leidub laule
prantsuse, inglise, saksa ja eesti
keeles. Põhimõtteks on laulda
vaid originaalkeeles. Plaadi
viimane lugu on Michel Legrand'i
meloodia 60-aastate menufilmist
"Cherbourg'i vihmavarjud" koos
koolikaaslase Omar Nõmmega.
Omamoodi tüdrukute hümnina
mõjub Elizabethi enda "I'm just a
Girl"(Ma olen vaid üks tüdruk)
duetina
koos
koolikaaslase
Mariann Saarega.
Elizabeth on Eesti Autorite
Ühingu noorim liige. Tänavu
kevadel lõpetas ta kiitusega
Tallinna Muusikakooli viiuli erialal.
Kallis Pirita rahvas, teil on
võimalik kuulata noort lauljat
esinemas õige pea.
Pirita tüdrukuna on Elizabeth
kutsutud kloostri missal laulma14.
juulil kell 10. Teda saab kuulda ja
näha ka Püha Brigitta päeval, 23.
juulil kell 19.

Kes mullu keset augustikuud
Pirita kloostri varemete vahele
uudistama tuli, oli küllap
üllatatud: toimus midagi tavatut toimus I Kloostripäev.
Kloostrirahvas
korraldas
kahasse Pirita linnaosa valitsusega
terve rodu meeleolukaid ettevõtmisi lastele, inimesed sagisid päev
otsa käsitöölaada lettide juures,
jälgisid sepa tööd, kuulasid laule,
vaatasid tantsijaid ja tantsisid ise,
maitsesid peakokk Jazzi hõrgutisi.
Kaameramehed sagisid ja päike
aina säras. Tung siis veel
valmimisjärgus uude kloostrihoonesse ületas kõik prognoosid,
külastajaid oli lugematu arv.

Õhtupoolikul näod tõsinesid, algas
õhtupalvus, esinesid Birgitta Õed,
ansambel
Vox
Clamantis,
Scandicus,
Linnamuusikud,
Hortus Musicus.
Kristlik maailm tähistas samal
päeval Maarja taevasse minemise
püha.
Pirita linnaosa valitsus toetab
ka II Kloostripäeva läbiviimist ja
aitab seda korraldada. Mis on siis
kavas 15. augustil 2002? Kuna
igakuine Pirita leht peab augusti
algul suvepuhkust, anname kavasolevast teada siinkohal.
Kloostripäev algab kell 10 konverentsiga "Pirita ja paas," mis
toimub uues kloostris. Sõna

Kloostripäev pakub elamusi nii lastele kui täiskasvanutele.

saavad isa Vello Salo, Egle Tamm,
Rein Einasto, Jaan Tamm, õde
Debora Siinmaa, Ra Luhse, Tanel
Tuhal jt. Konverents lõpeb Jaan
Tamme monograafia "Eesti
kloostrite
arhitektuur"
esitlemisega.
Kell 12 algab varemete pargis
restaureerimistööde pidulik lõpetamine, alustatakse kauplemist
käsitöölaadal, 12.30 alates saab
maitsta kulinaarseid hõrgutisi,
läheb
lahti
mälumäng
Kloostriturniir, Sirje Runge
tutvustab maalimise meistriklassi
tulemusi ja Pilvi Plankin-Salmin
avab oma meistriklassi noorte
gobeläänide näituse, etendub
nukuteatri Naksitrallid.
Pool kaks päeval alustab
lastetsirkus Eero Truu juhtimisel,
kell 14 tuleb Liina Orlova välja
oma laulumänguga "Ullikese rännulugu." Kell 15 saab näha Maria
Kasepalu-Joffe lastetükki. Kell 16
etendatakse ajaloolisi tantse ja
lõõritab ansambel Sõsarõ.
Kell 17 on kirikuruumis
jumalateenistus - vesper. Osalevad
Birgitta Õed, Vox Clamantis,
Scandicus, Linnamuusikud. Kell
18
laulavad
Untsakad
ja
käsitöölaat pakib ülejäänud kauba.
Kogu päeva juhib Liina Orlova.
Kell kaheksa õhtul laulab kirikuruumis Riiklik Akadeemiline
Meeskoor.

Kloostriturniiril võistlevad kilvarid
Tenno Sivadi
Pirita Vaba Aja Keskus on muutunud populaarseks kohtumispaigaks kogu vabariigi mälumänguritele.
Seni on toimunud seitse Pirita
Kloostriturniiri, sealhulgas Eesti
meistrivõistlused
pildikilvas.
Kloostriturniire võib nimetada ka
aastaaegade turniirideks, sest igal
aastaajal toimub meil üks mäng
Gravex
Balti
rändkarikale.
Kevadise, VII Kloostriturniiri
võitsid Harras Madar, Jüri Nessel
ja Jaan Loide Eesti Telefoni
meeskonna koosseisus.
Pirita Kloostriturniiri mänge
on toetanud kindral Johan Laidoneri
Selts, ehitusfirma Koger & Partnerid,
muusikaladu Elvis, Stanford Music,
muusikafirma Records 2000, KB

Business Eesti OÜ, Spin Tek Pirita
Arvutiäri, Pirita linnaosa valitsus,
Pirita Vaba Aja Keskus, Gravex Balti,
Reval Optika, Fotofirmad Fotoluks,
Pirita VEK Foto, Pirita Regati Foto,
Eesti Piibliselts, Pirita Apteek, Pirita
klooster,
Koitel
Pantendi
&
Kaubamärgibüroo, Axel Mohr - Eesti
Esimene Kellatehas, AS Nolmette,
Bürooekspert, Kodaki maaletooja Teet
Group, mänguasjade firma OÜ
Kirkland, muusikaäri Lasering,
Tallinna Botaanikaaed, Tallinna
Loomaaed ja kirjastused Huma, Ilo,
Avita, Tea, SE&JS, Tiritamm,
Odamees,
Olion,
Eesti
Entsüklopeedia, Logos, Valgus,
Maalehe kirjastus, Eesti Raamat,
Varrak, Kupar, Ersen, Euroülikool,
Kunst, Kirilille, Koolibri, Inreko
Press, Sporditäht, Eesti Keele
Sihtasutus ning raamatukauplused
Rahva Raamat ja Areng. Teatrid:
Rahvusooper
Estonia,
Eesti
Draamateater, Von Krahli teater,

Vanalinnastuudio
ja
Vene
Draamateater. Ajalehed: Harjumaa,
Eesti Päevaleht, Pirita. Täname neid,

kes leidsid võimaluse toetada
meid Kloostri-turniiride läbiviimisel aastail 2001 - 2002.
Neljapäeval 15. augustil kell
12 toimub ajaloolise Pirita kloostrikiriku varemeis meie järjekordne
mälumäng - nüüd juba VIII
Kloostriturniir. Kolmeliikmelistele võistkondadele esitame 50
küsimust
traditsioonilistel
teemadel
(sport,
ajalugu,
geograafia, loodus, muusika, kirjandus, kunst, teadus, tehnika,
film, teater ja varia). Vihmase ilma
korral toimub üritus Vaba Aja
Keskuse saalis. Eelnevalt saab
registreeruda telefonil 6457 625.
Meie aadress on Tallinn Pirita,
Merivälja tee 3.

Juulikuus Tallinna Botaanikaaias
Elizabeth Paavel

Mitmesugust
Kuni 31. augustini ei ole Pirita
Perearstikeskuses laupäeviti vastuvõttu ega valvet. Info telefonil 6
061 670.
Meriväljal asendatakse 40 m kõrgune raadiomast aasta lõpuks 60meetrise raadiomastiga. Sellega
parandatakse mereside, päästeteenuste ja tavaoperatsioonide
(ilmateated jm.) kvaliteeti. Masti
väljavahetamine ei ohusta kohalikku elukeskkonda.

Näitused palmimajas:
- kuni 7. juulini lõikerooside
näitus. Eksponeeritud on lõikeroosid ja roosid ikebanakunstis.
- 12.07.-14.07 "Kuidas meie
taimi kasutada." Näitus annab ülevaate kodumaistest tarbetaimedest
ja nende mitmekesistest kasutamisvõimalustest.
- Kuni 21.07 Reet Ohna
akvarellmaalide "Suvelilled" näitus-müük.
- Aastaringselt on palmimaja
taga avatud "Samblike, sammalde

ja
seente
püsinäitus".
Eksponeeritud on 80 sambliku-,
80 sambla- ja 20 seeneliiki.
Teatrietendused:
- Teoteatri näidend "Niagaara"
11. juulil kell 18 K. Pätsile kuulunud talu kõrvalhoone lakas. Info
ja piletite müük: tel. 6 441 149,
enne etendust kohapeal ja
botaanikaaia kassast T-P kl. 11-19.
" Nukuteatri Trumm näidend
"Mustlasvanker" 13. juuli kell 13
rosaariumis.

Üritused:
13.07. rosaariumis kääbusroosi ja
väänroosi päev. Tutvustatakse
väänroose, pinnakatteroose ja
kääbusroose, antakse konsultatsioone ja tehakse ekskursioone.
Uut ja huvitavat:
Alates juulikuust on botaanikaaia
külastajatel võimalik palmimaja
õppeklassis vaadata Rein Marani
loodusfilme "Ööbiku saladus" ja
"Pesupäev ehk väike linnuaabits."

