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Vello Jürna nimelisele vokalistide konkursile registreerus 32 lauljat.
Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril lõppes registreerumine Vello Jürna nimelisele vokalistide
konkursile. Noorte lauljate erialase taseme tõstmiseks ellu kutsutud konkursist võtab tänavu osa 32
lauljat vanuses 18–35 aastat. Osalejate seas on nii Eesti kodanikud kui ka Eestis alaliselt elavad ning
õppivad välismaalased.
Konkursi esinemisjärjekord loositakse 25. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, samas
toimub järgmisel päeval, 26. novembril ka konkursi eelvoor. I ja II voor ning lõppkontsert toimuvad
28. ja 29. novembril Vello Jürna kodukohas, Väike-Maarja Seltsimajas.
Konkursi kavas tuleb osalejatel esitada ooperiaariaid ja soololaule, kõik voorud toimuvad klaveri saatel
ja on publikule avatud. Lauljaid saadavad pianistid Helin Kapten (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
saateklassi professor ja kammermuusika osakonna juhataja) ja Maarja Plink (Soome Rahvusooperi
repetiitor, Sibeliuse Akadeemia lauluosakonna pianist).
Tänavune žürii koosseis on:
•

Heli Veskus - žürii esinaine, sopran (Rahvusooper Estonia), laulupedagoog (Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia)
http://www.opera.ee/estoonlane/heli-veskus/

•

Gundula Hintz - metsosopran ja laulupedagoog, Saksamaa
http://www.hofinger-agentur.de/kuenstler/gundula-hintz/

•

Toomas Kaldaru - pianist, vocal-coach ja repetiitor, Itaalia
https://www.operacoach.it/en/bio/

Žürii esinaine Heli Veskus: “Mul on siiralt hea meel, et konkurss on kõnetanud nii paljusid lauljaid.
See näitab, et lauljatel on vajadus ja siiras soov end proovile panna. Soovin osalejatele okast kurku ja
konkursile pikka iga.”
Vokalistide konkursi üks korraldajaid, Aule Urb (Opera Veto): “Kui Opera Veto ja Väike-Maarja
Muusikaselts otsustasid ühiselt korraldada Vello Jürna nimelist vokalistide konkurssi, oli minu
suurimaks eesmärgiks meelitada osalema võimalikult palju lauljaid. Viimasel, ainult Eesti lauljatele
mõeldud konkursil Suure-Jaanis 2017. aastal osales vaid kaks lauljat. See on iga korraldaja jaoks
nukker hetk. Tean, et konkurss pole veel alanudki, aga oleme oma eesmärgi juba saavutanud. 32 laulja
seas on esindatud kõik hääleliigid. Suurima osa moodustavad Eesti lauljad, aga esindatud on ka Eestis

õppivad ja töötavad lauljad, keda me samuti konkursile ootasime. Osalejate nimekiri on väga
mitmekesine ja ees ootab põnev mõõduvõtt.”
Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss leiab aset 26.-29. novembrini Väike-Maarja
Muusikafestivali raames. Soovist edasi kanda Vello Jürna mälestust sündis tema 50. sünniaastapäeval,
2009. aastal Väike-Maarja Muusikafestival, mis hoiab läbivalt klassikalist joont. Festivali raames on
2009. ja 2013. aastal toimunud Vello Jürnale pühendatud vokalistide konkursid, mille eestvedajaks oli
muusikute fond PLMF. 2017. aastal toimus konkurss Tallinnas. Tänavu toimub konkurss taas Vello
Jürna kodukohas Väike-Maarjas. Sündmust korraldavad Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto
koostöös Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja Vallavalitsusega.
Tänavuse, XII Väike-Maarja Muusikafestivali toetajad on Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja
Lääne-Virumaa
ekspertgrupp,
Leader-programm,
Kultuuriministeeriumi
regionaalsete
kultuuritegevuste programm, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit,
Väike-Maarja vald ja eraannetajad.
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