
 

MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED VIII 

 

V, VI, VII KLASSI MUUSIKALOO ÕPILASED! 

Algamas on muusikaloo eelviimane õppenädal. Veel on jäänud üksikud võlglased, kes 

peavad oma asjad sellel nädalal korda tegema.  

 

Muusikamaailmas tähistati Pjotr Tṥaikovski 180. sünniaastapäeva (7. mai 1840).  

Eesti muusikas möödus 140 aastat koorijuhi, orelikunstniku, helilooja, Tallinna Kõrgema 

Muusikakooli (praeguse EMTA) asutaja ja esimese direktori, meie laulupidude avalaulu 

„Koit“ looja Mihkel Lüdig´i sünnist (9. mai 1880). 

Kuula:   

Katkend P. Tṥaikovski balletist  „Luikede järv“ – esitajateks 32 priimabaleriini  14st riigist: 

https://www.youtube.com/watch?v=PT14o5Wq7gE  

M. Lüdig – „Koit“ (XXVII laulupidu „Minu arm“ 2019): 

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

 

 

V KLASS 

Jätkub teema W.A. Mozart  

Loe õpikust  lk 74 – Mozarti sümfooniad. Tutvu lähemalt helilooja ühe populaarsema teosega 

selles žanris.  

Kuula: sümfoonia (g) nr 40 ja analüüsi õpiku abil: 

https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ  - esitaja Berliini Filharmoonikud 

https://www.youtube.com/watch?v=UBfsS1EGyWc  - kaasaegne variant Ṧveitsi muusikute 

esituses  

Loe õpikust  lk 76 – Mozarti loomingu iseloomustus. 

Kuula: katkend filmist „Amadeus“: 

https://www.youtube.com/watch?v=NlpxjBgG-7E  

 

Uus teema: Ludwig van Beethoven  

https://www.youtube.com/watch?v=PT14o5Wq7gE
https://www.youtube.com/watch?v=v_cCvMuDLTg
https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ
https://www.youtube.com/watch?v=UBfsS1EGyWc
https://www.youtube.com/watch?v=NlpxjBgG-7E


Käesolev aasta on muusikamaailmas kuulutatud Beethoveni aastaks, sest helilooja sünnist 

möödub detsembris 250 aastat. 

Loe õpikust lk 77-79 – Beethoveni elukäik ja tähtsamad teosed. Jäta meelde olulised faktid. 

Võib-olla oled tema loomingust midagi erialatunnis mänginud? Kindlasti tead kuulsat 

klaveripala „Für Elise“. 

Kuula: Kuupaistesonaat op 27 nr 2 (cis), esitaja Valentina Lisitsa: 

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

Katkend filmist „Minu surematu armastatu“: 

https://www.youtube.com/watch?v=BF1Sd_blb8U  

 

 

VI KLASS 

Jätkub teema P. Tṥaikovski 

Loe õpikust lk65-66 -Balletid  

Helilooja on kirjutanud kolm muinasjutulise sisuga balletti. Kõik kolm – „Luikede järv“, 

„Uinuv kaunitar“, „Pähklipureja“ – on saanud maailmakuulsaks ja neid esitatakse pidevalt 

teatrilavadel. Kindlasti oled Sinagi näinud, meenuta oma muljeid. 

Tṥaikovski andis seni vähehinnatud ja teisejärgulisele balletimuusikale uue tähenduse. Ta 

asendas abistava saatemuusika sümfoonilise arendusega ning muusikast sai balleti liikumise 

ja tegevuse alus.  

Kuula: Katkend „Luikede järvest“, esitab Kaie Kõrb, „Estonia“ teater: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9OIIwKP30Y  

„Väikeste luikede tants“, esitab Peterburi Maria teateri balletitrupp: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-gApOfm4qd0  

„Uinuv kaunitar“ – „Valss“, esitab Soome Rahvusooper ja balletiteater: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_K28V0pTs4  

Katkend „Pähklipurejast“, esitab „Estonia“ teateri balletitrupp: 

https://www.youtube.com/watch?v=cyVj-5iV0lo  

 

Loe õpikust lk 66 – Sümfoonilised teosed 

Tṥaikovski on loonud üle 30 sümfoonilise teose. Tema parimateks sümfooniateks peetakse 

IV, V ja VI.  

https://www.youtube.com/watch?v=OsOUcikyGRk
https://www.youtube.com/watch?v=BF1Sd_blb8U
https://www.youtube.com/watch?v=Z9OIIwKP30Y
https://www.youtube.com/watch?v=-gApOfm4qd0
https://www.youtube.com/watch?v=p_K28V0pTs4
https://www.youtube.com/watch?v=cyVj-5iV0lo


VI sümfooniat nimetatakse tema sümfoonilise loomingu tipuks, teose esiettekanne oli veidi 

üle nädala enne helilooja surma. Helilooja sõnul pani ta sinna kogu oma hinge, see on kui 

pihtimus. 

Kuula: 

VI sümfoonia IV osa  Finale, esitab Prantsuse Raadio orkester, dirigent Kim Cul Deok: 

https://www.youtube.com/watch?v=BVkWCHgOxw8  

 

 

VII KLASS 

Uus teema: Jaan Rääts – õpik lk 121-122 

Rääts on helilooja, kelle sümfooniline ja kammermuusika on tänaseni väga populaarne nii 

kodus kui ka välismaal. Ta on väga isikupärase helikeelega helilooja ning seetõttu kergesti 

äratuntav. Rääts on loonud valdavalt instrumentaalmuusikat, soolopillidest armastab 

klaverit. 

Siiani on üks eesti klassikalise muusika hittidest 5osaline Kontsert kammerorkestrile (1961) . 

Seda teost on saatnud loomisest alates tohutu edu ja ta on üks meie enim esitatavatest  

teostest välismaal.  

Kuula: I osa, esitab EMTA sümforkester, dirigent Paul Mägi 

https://www.youtube.com/watch?v=c_MeA1UhKXQhttps://www.youtube.com/watch?v=Pk

-lJJ19bXw  

Teose partituur: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_MeA1UhKXQ 

Kontsert 8le pianistile neljal klaveril: 

https://www.youtube.com/watch?v=ERm6v6T167s  

 

Eesti tänastest heliloojatest on üks tuntumaid Erkki -Sven Tüür, Jaan Räätsa õpilane – õpik lk 

136-137.  

 Oma loomingus on ta ühendanud nii elektroonilist ja rokkmuusikat. Loonud pea kõikides  

žanrides, eriliselt hinnatud on sümfooniline muusika ja ooper „Wallenberg“, mille 

esiettekanne oli Saksamaal Dortmundis. 

Kuula: V sümfoonia I osa, esitaja Bremeni Filharmoonikud: 

https://www.youtube.com/watch?v=OsOLytByK4U  

Katkendid ooperist „Wallenberg“, „Estonia“ teatri lavastus: 

https://www.youtube.com/watch?v=BVkWCHgOxw8
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-lJJ19bXw
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-lJJ19bXw
https://www.youtube.com/watch?v=c_MeA1UhKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ERm6v6T167s
https://www.youtube.com/watch?v=OsOLytByK4U


https://www.youtube.com/watch?v=B4M9PIPxh68  

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

„Uus ja vana“, esitaja Erkki-Sven Tüür: 

https://www.youtube.com/watch?v=29aJ9F_w3Yk 

„Action“, esitaja Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkester, dirigent Risto Joost:  

https://www.youtube.com/watch?v=3Li5ygq9tvY 

Intervjuu Erkki-Sven Tüüriga: 

https://www.youtube.com/watch?v=sk4o6Fgb-Ao  
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