
 

MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED IX 

 

V, VI, VII KLASSI MUUSIKALOO ÕPILASED! 

Olemegi sealmaal, et saate kätte õppeaasta viimased ülesanded. Kes ka eriolukorra ajal 

pingutas, on saanud uute teadmiste võrra rikkamaks. 

Palun üle vaadata ja korda teha muusikaloo õpikud (teipida,  panna kattepaber jms) ning 

tuua kooli oma erialaõpetaja kätte. Õpiku tagumisel sisekaanel peab olema Sinu nimi ja 

õppeaasta. 

 

Nädalavahetusel oleks olnud Rotterdamis (Holland) 65. Eurovisiooni lauluvõistlus ja meil 

teada järjekordne võidulaul, esitaja ja riik. 2020 on esimene aasta Eurovisiooni ajaloos, mil 

lauluvõistlust ei toimu. 

Esimest korda võisteldi 1956. aastal Ṧveitsis, osales seitse riiki ja iga riigi esindaja esituses 

kõlas kaks laulu. Kõige võidukam on olnud Iirimaa – ta on võitnud seitsmel korral. Reegleid 

on pidevalt täiendatud, näiteks praegu võivad laulud olla kuni kolm minutit pikad, osaleja 

peab olema vähemalt 16aastane, laval tohib olla kuni kuus inimest. Poolfinaalid on 

Eurovisiooni osa alates 2004. aastast, enne seda võistlesid kõik laulud kohe finaalis. 

2001. aastal vaatas Taanis toimuvat lauluvõistlust 95% Taani elanikest. See on senini riikide 

kaupa kõrgeim vaadatavuse protsent. Ka kohapeal jälgis Eurovisiooni rekordarv inimesi. 

Samal aastal võitsid  Tanel Padar ja Dave Benton. 

2015. aastal lisati Eurovisioon Guinessi rekordite raamatusse kui kõige kauem toimunud iga-

aastane televisiooni lauluvõistlus.  

Allikas: eurovision.tv, eurovisionworld.com 

 

Kuula: Eurovisiooni võidulaul aastast 2001 

https://www.youtube.com/watch?v=wri72BfnGh4  

 

 

V KLASS 

Jätkub teema L. v. Beethoven 

Nüüdseks oled tuttav Beethoveni elukäigu ja tähtsamate teostega. On väga raske ette 

kujutada, et suurem osa loomingust on kirjutatud süveneva kurtuse ajal.  

https://www.youtube.com/watch?v=wri72BfnGh4


27. jaanuaril 2020 esietendus Saksamaal Regensburgi teatris eesti helilooja Jüri Reinvere 

süvapsühholoogiline uudisooper „Minona“. Esietendust saatis suur meediatähelepanu ning  

öeldi, et Beethoveni aasta algaski selle teosega.  

Beethoveniga käib kaasas lugu tema surematust armastatust. Viimaste aastakümnetega on 

jõutud 99% kindluseni, et helilooja elu tähtsaim naine oli Ungari aadlist pärinev krahvinna 

Josephine von Brunswick, tema tütart abielust baltisaksa parun Christoph von Stackelbergiga 

ümbritseb salapära. Nimelt tütar Minonat on peetud Beethoveni tütreks. Põnev on fakt, et 

parun oli Eestist, talle kuulusid Vääna mõis ja elumajad Tallinnas Suur-Kloostri tänaval.  

Minona lahkus Eestist Viini pärast abikaasa surma.  

 

Kuula:  katkend Jüri Reinvere ooperist „Minona“: 

https://www.youtube.com/watch?v=_D1edSiXlhk  

 

Loe: õpik lk 80 – sümfooniad 

Kuula ja analüüsi õpiku abil: 

V sümfoonia ehk „Saatusesümfoonia“ I osa - esitavad Berliini Filharmoonikud, dirigent 

Herbert von Karajan:  

https://www.youtube.com/watch?v=9aDEq3u5huA  

Kaasaegne töötlus, esitaja David Garrett: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-iCX8s7aJg  

 

Loe: õpik lk 83 – sonaadid 

Kuula ja analüüsi õpiku abil: 

„Pateetiline“  (Sonaat nr 8 op 13, c-moll): 

https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI  - I osa noodinäitega, esitaja Annie Fischer 

Sonaat tervikuna (I, II, III osa), esitaja Daniel Barenboim: 

https://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c  

 

Loe: õpik lk 86-87 – uued jooned Beethoveni loomingus, Viini klassikute tähtsus 

Kokkuvõtteks: õppeaasta materjal on olnud väga ulatuslik – oleme rääkinud helikunsti 

arengust selle algusaegadest kuni 18. sajandi lõpuni. Oleks hea, kui lehitseksid veelkord oma 

õpikut ja meenutaks õpitut. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_D1edSiXlhk
https://www.youtube.com/watch?v=9aDEq3u5huA
https://www.youtube.com/watch?v=G-iCX8s7aJg
https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI
https://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c


VI KLASS 

Uus teema: Vene muusika 20. sajandil  - õpik lk 67 

Nimeta tegurid, mis mõjutasid 20. sajandil muusika arengut maailmas. 

Too näiteid joontest, mis iseloomustavad 20. sajandil loodud muusikat. 

 

Sergei Prokofjev ja Dmitri Ṧostakovitṥ - 20. sajandi suurkujud vene ja maailma muusikas 

Loe õpikust nende elukäik, haridustee, tegevus, looming, tähtsamad teosed.  

Leiad kindlasti palju sarnast, aga ka erinevaid jooni. Mõlemad on olnud väga andekad ja 

mitmekülgsed, kannatanud Stalini repressioonide all, mõjutanud oma teostega kogu 

maailma muusikat – nii ooperit, balletti kui ka sümfoonilist muusikat. 

Loe õpikust lk 72 ja kuula: 

Prokofjev – Sümfoonia nr 1 „Klassikaline“ D-duur, esitaja Baltic Sea Philharmonic, dirigent 

Kristjan Järvi:  

https://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c  

Marss Prokofjevi ooperist „Armastus kolme apelsini vastu“,  esitavad Vene Filharmoonikud:  

https://www.youtube.com/watch?v=7Q0toEhKRWk  

Katkend Prokofjevi balletist „Romeo ja Julia“, esitaja Pariisi Rahvusooperi balletitrupp: 

https://www.youtube.com/watch?v=92YhJ4ZVmCg  - loe õpikust lk 71 

 

Ṧostakovitṥ esitab katkendi klaverikontserdist nr 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZhtbQh1s28  

Ṧostakovitṥ - VII sümfoonia ehk Leningradi sümfoonia (partituuriga) I osa 

Pööra tähelepanu maailmakuulsaks saanud faṥiste iseloomustavale muretule marsilaulule, 

mida esitavad piccoloflööt ja väike trumm: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1b0VGVq4blw  

Ṧostakovitṥ - Valss nr 2 Jazzsüidist nr 2: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jOSnOuIVsBE  

 

Kokkuvõtteks: õppeaasta materjal oli mahukas, siia mahtusid Lääne-Euroopa, Venemaa, 

Põhjamaade heliloojad. Lõpetuseks lehitse oma õpikut ja tuleta meelde, mida uut teada said. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c
https://www.youtube.com/watch?v=7Q0toEhKRWk
https://www.youtube.com/watch?v=92YhJ4ZVmCg
https://www.youtube.com/watch?v=OZhtbQh1s28
https://www.youtube.com/watch?v=1b0VGVq4blw
https://www.youtube.com/watch?v=jOSnOuIVsBE


VII KLASS 

 

Uus teema: 70ndate aastate uued tulijad eesti muusikas  

Lepo Sumera – õpik lk 130 

Heino Elleri viimane kompositsiooniklassi õpilane. 

Helilooja, kes loonud sümfooniaid, muusikat erinevatele koosseisudele, lavateoseid, 

filmimuusikat, palju tellimusteoseid nii Eestisse kui välismaale (näit. 1980. aasta 

olümpiamängude Tallinna regati avamuusika, laulu- ja tantsupeo muusika), ka koori- ja 

soololaule. Teda on köitnud elektrooniline muusika, nii on sündinud multimeediateos 

„Südameasjad“, kus muusikaline materjal on tuletatud inimkehast – südametuksetest, 

rütmidest jne ning neid on elektrooniliselt töödeldud. 

 Kuula: 

Katkend „Südameasjadest“: 

https://www.youtube.com/watch?v=b17lEENTmk8  

Go – A Game For Two, koreograafiline seade: 

https://www.youtube.com/watch?v=SgFkf7UC1Vk  

Pala aastast 1981, esitaja Kadri-Ann Sumera: 

https://www.youtube.com/watch?v=a3JvV_QdzT0  - üks eesti klaverimuusika hittidest 

 

Valss filmist „Kevadine kärbes“, esitaja Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi: 

https://www.youtube.com/watch?v=W9P2bGEqnlU  

 

Raimo Kangro – õpik lk 133 

Eino Tambergi kompositsiooniklassist. On loonud eesti esimese rock-ooperi „Põhjaneitsi“, 

mis kanti lavale Vanemuise teatris ja kaastegev oli koos sümfooniaorkestriga ansambel „Fix“. 

Peale ooperite ja lastemuusikalide on kirjutanud vokaalsümfoonilisi teoseid, koorimuusikat, 

sümfoonilist muusikat,  palju teoseid lemmikpillile klaverile, filmimuusikat, koostanud 

põhikoolide muusikaõpikuid. Muusikas on palju hoogu ja kirevaid rütme, põnevaid tämbreid. 

Kuula: 

Display XII: Balls, esitajad Heigo Rosin, Johan Randvere: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai0WpbmnGL4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b17lEENTmk8
https://www.youtube.com/watch?v=SgFkf7UC1Vk
https://www.youtube.com/watch?v=a3JvV_QdzT0
https://www.youtube.com/watch?v=W9P2bGEqnlU
https://www.youtube.com/watch?v=Ai0WpbmnGL4


Lihtne sümfoonia I osa, esitaja ERSO, dirigent Peeter Lilje: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9vkW9BTmPA  

 

René Eespere – õpik lk 135 

Väga tuntuks on saanud laululoominguga, tuntuim koorilaul „Ärkamise aeg“.  

Kirjutanud kontserte klaverile, viiulile, flöödile, lühioopereid ja balleti, filmimuusikat. 

Kuula:  

Ärkamise aeg - XXVII laulupidu „Minu arm“: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip0DFALvjkc  

Siis kui minu vanaema, esitajad Nele-Liis Vaiksoo, Tanel Padar: 

https://www.youtube.com/watch?v=MeZnC-pYO20  

Respectus, Tallinna Kammerorkester, dirigent Paul Mägi (esiettekanne): 

https://www.youtube.com/watch?v=T7ZaQL22WRI  

 

Kokkuvõtteks: oleme õppeaasta jooksul saanud põgusa ülevaate eesti muusikast, 

muusikutest, rääkinud kultuurisündmustest nii meil kui välismaal. Kuid kõigil on siin veel 

jätkuvalt palju avastamisrõõmu - selleks külastage kontserte, kuulake-vaadake 

kultuurisaateid, lugege ajalehti, ajakirju.  
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