
MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED VII 

 

V, VI, VII KLASSI MUUSIKALOO ÕPILASED! 

Head uut õppenädalat! 

Ka praeguse õppekorralduse juures on klassikursuse või kooli lõpetamiseks  vajalik saada 

muusikaloo arvestus. Endiselt on võlglasi, kellel meiliaadressile miinajsalu@gmail.com 

esitamata töö teemal Minu muljed saatest „Klassikatähed 2020“ või Minu mõtted saatest 

„Georg Ots. Tavaline inimene“. Kes veel ei tea, mõlemad saated on järelvaadatavad ERR 

videoarhiivis, saate leidmiseks kirjuta otsingusse saate pealkiri .  

https://arhiiv.err.ee/vaata/georg-ots-tavaline-inimene 

https://arhiiv.err.ee/otsi/Klassikat%C3%A4hed%202020 

 

Ehk aitavad teema valikul järgmised muusikanäited: 

https://www.youtube.com/watch?v=YZznfJEaN78 

https://www.youtube.com/watch?v=unzZnmhSn88  

 

V KLASS 

Jätkub teema W. A. Mozart 

Pärast tutvumist helilooja elukäiguga liigume tema lemmikžanri- ooperi juurde. Esimesed 

ooperid kirjutas Mozart juba 11aastaselt. 

Loe õpikust lk 70-72  

Nimeta kuulsamad ooperid, tutvu lähemalt „Figaro pulmaga“ (möödunud korral kuulasid 

selle ooperi avamängu). 

Kuula: 

Cherubino aaria: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Fe4Vpm8DpH0  

Tõestamaks, et  Mozarti Cherubino aariast saab inspiratsiooni ka popmuusika:  

https://www.youtube.com/watch?v=zD3swlmflHI  

Figaro aaria: 

https://www.youtube.com/watch?v=_sJL115dgbk  
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Kokkuvõtteks valik ooperinumbreid  Estonia teatri  „Figaro pulma“ lavastusest:  

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

Üks helilooja armastatumaid teoseid, kus meelelahutuslik sisu põimub sümfooniapärase 

vormiga, on serenaad „Väike öömuusika“ 

Mida tähendab serenaad, milleks neid kirjutati, milline oli algne koosseis. 

Kuula, jälgi õpiku analüüsi: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPbxIT9W1AY  

 

VI KLASS 

Jätkub teema P. Tṥaikovski 

Tṥaikovski on üks maailma armastatumaid heliloojaid. Tema nime kannab Moskva 

konservatoorium, juba üle poolesaja aasta korraldatakse Moskvas temanimelist väga 

kõrgetasemelist konkurssi (seal on edukalt osalenud eesti pianist Kalle Randalu), iga päev 

mängitakse maailma ooperi- ja balletiteatrites helilooja lavateoseid, kontsertidel kõlavad 

klaveri-, viiulimuusika, keelpillikvartetid, soololaulud; temast on kirjutatud mitmeid 

raamatuid, tehtud filme, tele- ja raadiosaateid, välja antud postmarke. Tṥaikovski on 

esinenud nii Euroopas kui Ameerikas, olnud väga tuntud oma teoste dirigendina, valitud 

Cambridge ülikooli muusikadoktoriks.  

Helilooja on olnud ka Eestis – Tallinnas, Sillamäel ja Haapsalus. Haapsalu oli sel ajal Vene 

tsaaririigi armastatud kuurortlinn, kus noor Tṥaikovski käis puhkamas ja muusikat kirjutamas. 

Meenutamaks Tṥaikovskit  on mere ääres pink, mille seljatoel algustaktid eesti rahvalaulust 

„Kallis Mari“. Eestis kuuldud viisi kuuleb helilooja VI sümfoonias. Juba mitmendat aastat 

peetakse Haapsalus rahvusvahelist Tṥaikovski-nimelist muusikafestivali. 

Kuula ja loe õpikust lk 63-64 

Klaverikontsert nr 1 b-moll 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybg2BEy_pu0  - esitab pianist Lang Lang, Pariisi 

sümfooniaorkester, dirigent Paavo Järvi 

 

Lavamuusika – õpik lk 64-66 

Nimeta lavateoseid. Ehk oled mõnda neist näinud? 

Kuula: 

Ooper „Jevgeni Onegin“ – I vaatus J.  – D. Hvorostovski, Tatjana – R. Flemming: 

https://www.youtube.com/watch?v=qa_13xMhjkg  

Onegini aaria: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y_uANH-qFng  

Ooperi lõpustseen: 

https://www.youtube.com/watch?v=t02R0suV-uc  

Ooper „Vanemuise“ teatris:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xhgmbu5vifI  

Polonees – esitaja Berlini Filharmoonikud, dirigent C. Abbado 

https://www.youtube.com/watch?v=iwZF0JIRFqA  

Valss – esitaja Venemaa Riiklik Tele- ja Raadiokomitee  sümfooniaorkester 

https://www.youtube.com/watch?v=iwZF0JIRFqA  

 

 

VII KLASS 

Jätkub teema Arengusuunad eesti muusikas 20. sajandi II poolel. 

 

Eino Tamberg – õpik lk 117-120 

 Kauaaegne Tallinna Konservatooriumi  (praegune EMTA) kompositsioonikateedri juhataja. 

Tema õpilasteks on olnud Raimo Kangro, Peeter Vähi, Margo Kõlar, Toivo Tulev, Mari 

Vihmand, Tõnu Kõrvits, Mart Siimer, Alo Mattiisen. 

Tema  „Concerto grosso“ (õpik lk 118) on esimene neoklassitsistlik teos Eestis. 

Mida tähendab neoklassitsism (õpik lk 111), concerto grosso  (õpik lk 118), nimeta teose 

uudisjooned, koosseis. 

Kuula: 

I osa – esitaja ER orkester, dirigent Toomas Vavilov 

Kirjutanud kõikides žanrides: lavateoseid, oratooriume, sümfoonilist muusikat, 

instrumentaalkontserte, koori- ja soololaule, lastelaule, kammermuusikat, muusikat filmidele 

ja näidenditele ning mänginud kaasa mitmes filmis. 

Tambergi loodud on üks kaunimaid soololaule eesti muusikas -  „Tuul viib õilmelt lehe ära“: 

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

Maailmas kõige rohkem esitatud Tambergi teos on „Kontsert trompetile ja orkestrile nr 1“. 

Sageli esitatakse teda rahvusvahelistel konkurssidel kohustusliku teosena. 

https://www.youtube.com/watch?v=5TXWq_2rKPU  
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Populaarseks on saanud  „Aaria“  - esitajad Ingely Laiv ja Jakob Teppo: 

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

Väga armastatud on helilooja lavamuusika – ooperid, balletid. Neid on  korduvalt Eesti ja 

välismaal lavastatud, ka on neist tehtud telefilme. 

Katkend balletist „Joanna tentata“ (koreograaf Teet Kask): 

https://www.youtube.com/watch?v=KHMNKW9iOmE  

Kadettide koor ooperist „Cyrano de Bergerac“ – XXVII laulupeo valikmeeskoor, dirigent Anu 

Tali: 

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

 

Valik Tambergi unustamatutest lauludest 

„Su silmad on külmad“ filmist „Mis juhtus Andres Lapeteusega“ – esitaja Sandra Uusberg: 

https://www.youtube.com/watch?v=4xWviTqSOjM  

„Kordan Sinu nime“ – esitaja Maarja: 

https://www.youtube.com/watch?v=-taiDMc4p88  

„Valgesse uttu“ ooperist „Raudne kodu“ – esitaja Ülle Ulla: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYOMuyuw_7M  

„Karumõmmi unelaul“ – seadnud Pärt Uusberg: 

https://www.youtube.com/watch?v=lbnklKeD320  

https://www.youtube.com/watch?v=BxOYjq0mC7c  - Kristjan Randalu ja Tallinna 

Kammerorkester (K. Randalu seade) 

Katkend dokfilmist „Helilooja Eino Tamberg“: 

https://www.youtube.com/watch?v=3kY3I0Y61Ps  
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