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Sissejuhatus 

 

Käesolev lühikokkuvõte on  mitmekülgsest  muusikust Valdo Preemast, kes on tuntust kogunud nii 

kodu- kui ka välismaal. Tema  aktiivne tegevus on rikastanud muusikaelu kirjastamisest kuni noorte 

muusikute õpetamiseni välja. Oma kodukohas Türil on Valdo Preema andnud suure panuse 

kogukonna kultuurielu edendamisel. Laiemat tuntust on ta kogunud omanäoliste muusikatöötluste 

ja -seadetega nii Eestis kui ka Saksamaal (Teater Vanemuise etendus „Marlene“, seaded Margarita 

Voitese CD-le „Ave Maria“, seaded Siiri Sisaski CD-le „First accoustic graffity“, seaded CD-le 

„Winter Classics“. Samuti on tema osalusel toimunud mitmed tuntud muusikalised projektid   nagu 

„Tantsud tähtedega“ kaks hooaega (Mart Sanderi tantsuorkester „The Swinging Swindlers“), 

rockooper Jesus Christ Superstaar Saksamaa Öitgheim, Ettlingen Schlossfestspiele muusikalid  

„Can-can“ ja „Some likes it hot“ ning osalemine külalisesinejana Saksamaa mandoliiniorkestrites. 

Samuti on tema juhitava rahvusvahelise muusikakirjastusega  seotud mitmed tuntud tegijad 

muusikamaailmas.  

Lühikokkuvõtte allikateks on Türi Rahvalehe artikkel (Teet Reier: 28.09.2012) ja intervjuu Valdo 

Preemaga, mis viidi läbi töö autori Mari Roosi ja Türi Muusikakooli õpilase Riho Noormetsa poolt 

18. oktoobril 2012  a. Samuti on kogutud meenutusi Valdo Preema õpetajalt Silja Aavikult. Kogutud 

materjali põhjal antakse ülevaade Valdo Preema lapsepõlvest, õpingutest, tegevusest 

muusikapedagoogi-, muusiku- ja kirjastajana.   

 

Lapsepõlv  

 

Vaatamata sellele, et Valdo Preema on sündinud Paides, peab ta ise ennast põliseks türilaseks. 

Lapsepõlve algusaastad möödusid Türil, Kungla tänavas, hiljem kolis pere Allika tänavale. Valdo 

isa oli ehitaja, tänu millele on möödunud nii mõnedki muusiku suved ehitusel abitöid tehes.  

Musikaalsuse juured on pärit vanaisa Kustase kaudu, kes oli tuntud Änari küla pillimees ja kelle 

viiuli ja kandlemängu saateta ei toimunud lähiümbruses ühtki pidu. Muusikuid oli Valdo  suguvõsas 

teisigi: näiteks olid kaugemad sugulased Johannes Hiob - esimese Eesti algupärase ooperi „Võidu 

hind“ autor ning Tõnis Hiob - kauaaegne Paide Muusikakooli direktor.  Varajased 

lapsepõlveunistused hilisema muusikuteega ei kattunud. Ikka oli ema see, kes Valdo 

muusikaõpingutele suunas.  

 

 

 

 



Kooliaastad 

 

Koos kooliminekuga asus Valdo kohe ka muusikaõpingutele. Tol ajal polnud Türi Muusikakoolil 

õiget majagi ja klaverit tuli õppimas ja harjutamas käia kus juhtus. Mingil ajal sai muusikakool 

ajutised ruumid hambaarsti kabineti kõrvale Türil Paide tn. 16,  mis tuletab siiani muusikule 

meelde, kuidas esimesi katsetusi klaveril „rikastas“ kõrvalt toast kostuv hambapuuri vinguv urin.  

Koolis oli Valdo aktiivne eestvedaja mitmetele õpetajatele peavalu tekitavatele ettevõtmistele. 

Muusik ise ütleb, et ta oli poiss nagu poisid ikka. Nii mõnigi õpetaja võib siiani muiates meenutada 

tulevase muusiku vempe ja tempe. Praegune Türi Muusikakooli direktor Silja Aavik meenutab, 

kuidas tal oli noore õpetajana üksjagu tegemist, et Valdot  ikka solfedžo juures hoida. Sest andeka 

õpilasena olid tal alati ülesanded enne teisi tehtud ja nii jäi aega  „muudeks tegemisteks“, mis teiste 

õpilaste tähelepanu noodiülesannetelt eemale viis.  Silja Aavik meenutab veel ühte klaveri arvestust, 

kus Valdol tuli  mängida ettenähtud klaveripala. Tähelepanu vääris õpilase tundeline mäng, mis 

kulges nii ladusalt, et vanematel pedagoogidel jäi sootuks märkamata õpilase improviseeritud 

„uuendused“ pala lõpus. Vaatamata silmapaistvale musikaalsusele ja andekusele tüdines noor 

muusik siiski klaverimängust üsna ruttu. Valdo ise meenutab, et polnud ju toona erilist valikut, mida 

mängida. Noodikirjastused vorpisid  „suure kodumaa“ (Eesti oli tol ajal Nõukougde Liidu osa) 

tarbeks miljoniliste tiraažidega noote, mida siis sadades muusikakoolides mängiti. Noorele 

loomingulisele hingele jäi seda muidugi väheks. Klaverimäng asendus saksofoniõpingutega Paide 

Muusikakoolis. Sellesse ajajärku jäid ja esimesed katsetused bändi tegemisel. Vanemate 

koolivendadega lõi Valdo klaverimängijana kaasa ansambli „Uhas band“ tegemistes. Järgnesid  

tegemised ja ettevõtmised Türi Näidissovhoostehnikumi klubi bändi „Ampull“ juures. Kuna 

aktiivse muusiku elu ja töö venis vahel varajaste hommikutundideni, siis esitati koolis lõpuks 

ultimaatum – kas kool või pillimäng. Valik langes kooli kasuks. Valdo ise tunnistab: „Vaatamata 

sellele, et õppimisega kõik korras oli, tuli siiski bändist loobuda.“  Koolitöö sujus tõesti noorel 

muusikul hästi, mida kinnitab tunnustust vääriv saavutus - 1986 a. vabariikliku keemiaolümpiaadi I 

koht. Samuti on Valdol ette näidata vabariikliku solfedžokonkursi võit. 

Pärast keskkooli jätkusid õpingud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-džässi erialal, 

lisaerialana arranžeerimine ja orkestrijuhtimine. Valitud õpingud katkestas teenistuskohustuste 

täitmine vene sõjaväes Kaliningradi oblastis. Ka seal jätkus aktiivne muusikaga tegelemine sõjaväe 

orksetris. Peale sõjaväeteenistust õpingud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis jätkusid. 

Loomulikult jätkus ka aktiivne tegevus erinevates bändides ja projektides. Valdo ise iseloomustab 

ennast sellel ajal kui aktiivset džässihullu.  

 

 



Muusik  

 

Valdo Preema on olnud seotud paljude orkestrite ja projektidega. Seda, kuidas on noore muusiku 

elu ja tegevus viinud kokku erinevate muusikakoosseisudega, nimetab Valdo paljude juhuste 

kokkulangevuseks. Üks ettevõtmine või kohtumine on viinud teiseni. Nappima kippuvat aega tuli 

jagada nii, et kõik ettevõtmised ja lubatud asendamised tehtud saaks. Muusikutele tavapärasest 

asendamistest algas ka Valdo tänaseni kestev koostöö New Murphy Bandiga. Valdo ise hindab seda 

koostööd ja sealseid tegijaid väga: „Minu jaoks on oluline, et saan ennast pühendada ühele 

bändile.“  

Muusikuna on Valdo tegevus varasematel aastatel kokku viinud mitmete Eestis tuntud kollektiivide 

ja tegijatega. 1990-1992 oli Valdo seotud Kalevi kommivabriku BigBandiga. Samas ajast pärineb ka 

kaasalöömine paljudes vana stiili tantsumuusikabändides: Airi Allvee tantsuorkester; Viru varietee 

folkansambel, koostöö Lembit Saarsaluga. Hilisemast ajast on veel ette näidata mitmed koostööd ja 

muusikalised seaded mahukate ja huvitavate projektide raames. Nii on Valdo olnud kaastegev ja 

seadnud muusikat teater Vanemuise etendusele „Marlene“, Margarita Voitese CD-le Ave Maria, 

Heldur Harry Põlda CD-le „Cantus Angelikus“, Siiri Sisaski CD-le „First accoustic graffity“, CD-le 

„Winter Classics“ ning Mart Sanderi tantsuorkestrile „The Swing Swindlers“ loole „The eves of the 

World“ (mis jooksis Londoni olümpiamängude ajal BBC raadiolistidel). Valdo on löönud kaasa 2 

hooaega populaarse telesaate „Tantsud Tähtedega“ bändi orkestreeringutega ning  külalisesinejana 

Saksamaa mandoliiniorkestrites.  

Samuti on Valdo olnud kaastegev mitmetes rahvusvahelistes projektides: 2003 – Rockooper Jesus 

Christ Superstar Saksamaal Ötigheimi vabaõhulaval; 2004 – Ettlingen (Saksamaa) Schlossfestspiele 

muusikal „Can-can“; 2005 – Ettlingen (saksamaa) Schlossfestspiele muusikal „Some likes it hot“, 

2011 – Rockooper Jesus Christ Superstar Saksamaal Ötigheimi vabaõhulaval.  

 

Muusikakirjastaja 

 

Aastast 1995 on Valdo olnud kaastegev muusikakirjastuse Edition 49 juures. Kirjastuse 

algusaastatel oli sellel kuus omanikku, kolm Eesti heliloojat ja kolm inimest Saksamaalt. Valdo tee 

ristus kirjastusega tänu tuttavale pillimehele, kes kirjastuse tegevuse laiendamise huvides otsis 

endale abilisi. Uus väljakutse osutus aga nii huvitavaks ja põnevaks, et aastaks 1998 on Valdo 

muusikakirjastuse Edition 49 omanik, produtsent ja produktsioonimänedžer. Koostöö kirjastuse 

Saksapoolse juhiga Bjorn Baggeriga sujub tulemuslikult ja muusikakirjastus on oma koha leidnud. 

Kirjastus pole hinnatud tegija mitte üksnes Eestis ja Saksamaal, vaid ka mujal maailmas. Tööde ja 

tegemistega on pälvitud laiem rahvusvaheline tuntus ja tunnustus. Nii näiteks on Eesti muusika 



jõudnud kaugele Jaapanisse. Praegu ollakse ametis Eduard Tubina loomingu kirjastamisega. Valdo 

arvates on kirjastuse tugevused innovaatilisus ja koostööoskus tellijatega. Tänu kaasaegsele 

tehnikale on kirjastuse juhtimisega võimalik tegeleda muusiku kodustuudios.  

 

Muusikapedagoog 

 

Lisaks tegevusele aktiivse muusiku ja muusikakirjastajana on Valdo Preema leidnud tee taas 

muusikakooli, seekord siiski õpetajana. Türi Muusikakoolis õpivad Valdo käe all tulevased 

löökpillimängijad. Varasemast perioodist (1998-2010) pärineb Valdol  Eesti Teatri- ja 

Muusikaakadeemia arvutinotatsiooni lektori kogemus.  

Oma õpilased talle väga meeldivad, eriti need poisid ja tüdrukud, kes mängivad pilli tundega. 

Õpetajana pole talle tähtis see, kui läheb segamini mõni noot. Tema heakskiidu pälvib õpilane, kes 

on pühendunud ja emotsionaalne. Ta peab oluliseks, et õpilane ise leiaks omapärase tee või 

väljenduslaadi, kuidas õpitavat muusikapala mängida. Seda, kas ka tema praeguste õpilaste seas 

tulevasi muusikuid on märgata, arvab õpetaja Valdo, et tähtis on õpilase enda soov ja tahtmine, 

andekusest üksi ei piisa. Samuti on ta õpetajana oma õpilastele õpetanud, et lõpuni ei oska keegi 

pilli mängida, alati on midagi juurde õppida. 

Õpilased ise peavad õpetaja Valdo Preemat suureks naljameheks, kelle tunnis on alati lõbus ja hea 

olla. Kui on vaba ja sundimatu õhkkond, kõlab ka muusika kaunimalt.   

 

Lõpetuseks võtab Valdo Preema kõik oma tegemised kokku järgmise mõttega: „Kui tulevikku 

vaatan, siis on tegemisi nii palju, et vaba ruumi nende vahele ei mahugi. Jõuaks vaid kõik 

kavandatu ära teha.“ 

 


