Eesti on muusika
Head kuulajad!
Aasta 2015 on Eestis muusika-aasta.
Muusika on puudutanud ja puudutab meid kõiki — keda vähem, keda rohkem.
Ma olen laulnud nii kaua kui end mäletan; olen lõpetanud ka Haapsalu muusikakooli.
Muusika on iga päev minu ümber. See on osa rõõmust ja kurbusest — muusika on elu
osa.
Nii nagu muusikal on koht inimese elus, on tal koht ka riigis, sest meie olemegi riik —
meie olemegi Eesti.
Kui panna kokku muusika ja Eesti, siis mis või kes oleks Eesti muusikas?
Ta lendab lillest lillesse,
ja lendab mesipuu poole…
Eesti on koorilaul. Pikk ja väärikas traditsioon. Mõeldud noorele ja vanale, maal ja
linnas. Ühislaul laulukaare all.
Feel it...
Breath it...
Believe it...
And you'll be walking on air.
Eesti on Kerli Kõiv. Otsides oma kohta maailmas, katsetades uut. Võideldes, trügides
ja saades tunnustuse.
… hästi tasa, sest kõik alles magasid,
sinul mängiti killuke Grieg'i.
Eesti on Estonia klaver. Uhke ja auline, edev ja tõsine. Mõeldud iluks ja tööks.
Hinnatud USAs ja abiks Ukrainale.
Jooksen randa, koduküla randa,
et saada pruuniks, teiseks juuniks.
Eesti on Curly Strings. Lihtne ja natuke naiivne. Läheb südamesse ja jääb kummitama.
Salve Regina, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Eesti on Arvo Pärt. Keeruline, kui ei oska mõista. Tuntud ja hinnatud terves maailmas.
Sügav ja igavikuline.
Ma lõbus õllepruulija — hõissa ja hõissa!
Ma pruulin õlut lauluga — hõissa ja hõissa!
Eesti on “Õllepruulija”. Saksa kultuur ja traditsioonid meie moodi. Kõik oskavad
laulda. Vähemalt peolauas.

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Eesti on hümn. Hümn, mida jagame soomlastega. Au, uhkus ja südametunnistus. Meie
minevik, olevik ja tulevik.
Jah, kui panna kokku muusika ja Eesti, siis mis on Eesti?
Eesti ongi muusika. Iga päev, iga aasta, iga hetk. Muusika, mis on armas ja puudutab
südant. Selline nagu Kristiina Ehin on kirjutanud:
Puuduta mind oma tulise palgega
nii et on ilus ja valus.
Oma silmade sinimustvalgega,
puuduta veel, ma palun.
Kallis Eesti! Palju õnne!
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