
 

JÕULU EEL 

 

Ma käisin vaatamas kontserti nimega “JÕULU EEL”. See toimus Jaani kirikus 9. 

detsembril kell 17:00. Seal esinesid Haapsalu Põhikooli ja Läänemaa Ühisgümnaasiumi 

õpilased, kellest oli moodustatud noortekoor, lastekoor, noorteansambel ja poisteansambel. 

Juhatasid Karin Lükk-Raudsepp ja Ilona Aasvere. Esitati koorilaule, soololaule, kitarripala ja 

paar ühislaulu. Pillidest kasutati klaverit, viiulit ja  kitarre. Laule oli kokku 16, kõik 

jõuluteemalised.   

Kui olla aus, siis olen tüdinenud jõululauludest, mida lastakse igal aastal  sadu kordi. 

Ka sellel kontserdil esitati tuntud laule, mida olen  kuulanud lapsepõlvest saadik, kuid kuulda 

seda muusikat kirikus andekat inimeste esituses, mitte raadiost - see meeleolu on hoopis midagi 

muud.  

Juba esimene laul ”Carol Of The Bells”  haaras mind oma  meloodia ja lauluhäälte 

kokkusobivusega. Ma tahangi eraldi tuua välja koorilaulude seaded, kuna need tulid hästi välja 

ja andis muusikale palju juurde. Näiteks “Oh kuusepuu”, kus meeshäälele vastandus  kõrge ja 

puhas naishääl. Veel näiteks loost “Let It Snow” tekstirea “but the fire is so delightful”  seade 

oli ülikõva ja oleks isegi rohkem võinud laulus esineda.  

Mulle meeldis, et kava ülesehitus oli varieeruv,  ei olnud lihtsalt koorilaule tund aega 

järjest, vaid vahele esitati väiksemaid numbreid;  näiteks “Lumevärv”  Saamuel Radzikovski 

ja Rasmus Kuslapi duona kitarride saatel. Veel üks silmapaistev esitus oli “Etüüd n.5”, mida 

esitas Hugo Juurik. Ma kahtlen, kas see veatult tuli välja, aga koorilaulude vahepalaks oli hea 

lugu. Minu lemmiklaul oli “Halleluja”. Lauldi väga ilusti ja kitarri saade sobis looga väga hästi. 

Üldiselt  olid esinejate  pillimängu ja  ka laulu oskused  piisavalt head. 

See oli tore, et kavasse lisati ka ühislaule. Pärast pikalt puidust pingi peal istumist oli 

lõõgastav lõpuks seista püsti ning proovida ka oma lauluhäält   “Püha öö” ja “Oh sa õnnista” 

laulmisel.  Koos laulmine tekitas selle ainulaadset ühistunde, mida võib kogeda ainult 

muusikaüritustel.  

Kuna kontsert toimus jõuludeks  dekoreeritud kirikus, siis üleüldine meeleolu oli 

pühalik ja kogu üritusest tuli see mõnus jõuluhing välja. Kuulatud kontsert oli heas mõttes 

vaimselt  hinge puhastav. Nii palju kui olen pidanud kirikus käima oma usklike vanematega, 

on see kindlast kõige parem elamus, mida olen kirikus viibides kogenud. Igapäevaselt sellist 

muusikat ei kuulaks, kuid kord aastas tasub  sellisel vaheldusrikkal üritusel kindlasti käia. 
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