
 

Laulupidu ja koolimuusika  1 

 
Küsitlus „Laulupidu ja koolimuusika“ koolikooride 
dirigentidele (oktoober 2019)  
 
Vastajaid: 139 (esindatud kõik maakonnad, v.a Hiiumaa). 
Vastuste kommenteerimine ei olnud kohustuslik, 
kokkuvõttes on sarnased kommentaarid grupeeritud. 
Siniselt on välja toodud EMÕ Liidu seisukohad vastavalt 
küsitluse tulemustele ning toimkonna aruteludele. 
Küsitluse ja kokkuvõtte koostas Jaanus Kann. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1 KOOLIKOORID LAULUPEOL 
 
 
1.1 Millised koolikooride liigid peaksid olema esindatud üldlaulupeol? 
 

Kooriliik Kindlasti või pigem poolt 

Ühehäälne mudilaskoor 7.2% 

Kahehäälne mudilaskoor 62.6% 

Lastekoor 89.2% 

Poistekoor (SA) 82.7% 

Poistesegakoor (SATB) 87.8% 

Naiskoor/tütarlastekoor 95.7% 

Meeskoor 95.0% 

Segakoor 93.5% 

 
Kommentaarid 

• Ruumi pole, väiksematele jäägu koolinoorte peod (5) 

• Koolikooride kaasamine tagab järjepidevuse (2) 

• Esindatud võiksid olla ainult valikkoorid (2) 

• Võimaluse peaks kõigile andma, dirigent otsustab osaluse 

• Üldlaulupidu tähendabki ju, et KÕIK on esindatud 

• Üldlaulupeol peaksid olema eelistatud täiskasvanud ja gümnaasiumiealised 

• SEK, MEK, NAK ainult siis, kui on arvestatud eakohase repertuaariga 

• Noorematel võiks olla mingi eraldi pidu koolinoorte laulupidude vahel 
 
EMÕ Liidu seisukoht: üldlaulupeole peaksid olema kaasatud kõik koolikooride liigid, v.a 
ühehäälne mudilaskoor. Koolikooride kaasamisel tuleb arvestada repertuaari ea- ja 
jõukohasusega. 
 
 
 



 

Laulupidu ja koolimuusika  2 

1.2 Millised koolikooride liigid peaksid olema esindatud üldlaulupeo ühendkooris? 
 

Kooriliik Populaarseimad vastused % 

Ühehäälne mudilaskoor Ei peaks ühendkooris osalema 67,6 

Kahehäälne mudilaskoor Ei peaks ühendkooris osalema 
Koorijuht võiks saada valida 

43,9 
27,3 

Lastekoor Koorijuht võiks saada valida 
Peaks osalema nii ava- kui ka lõpuühendkoorides 

41,0 
30,2 

Poistekoor (SA) Koorijuht võiks saada valida 49,6 

Poistesegakoor (SATB) Peaks osalema nii ava- kui ka lõpuühendkoorides  
Koorijuht võiks saada valida 

49,6 
33,9 

Naiskoor/tütarlastekoor Peaks osalema nii ava- kui ka lõpuühendkoorides 76,2 

Meeskoor Peaks osalema nii ava- kui ka lõpuühendkoorides 82,7 

Segakoor Peaks osalema nii ava- kui ka lõpuühendkoorides 84,2 

 
Kommentaarid 

• Ühendkooris osalemine olgu dirigendi otsus lähtuvalt koori võimekusest (5) 

• Kes on peol, olgu ka ühendkooris (2) 

• Ühendkoorid jäägu täiskasvanutele ja valikkoolikooridele 

• Ühendkoorides olgu koolikooridest ainult segakoorid (sh poistesegakoorid) 

• Viimasel peol ei osanud lapsed lõpukoori laule 
 
EMÕ Liidu seisukoht: sega-, mees- ja naiskoor peaksid osalema nii ava- kui ka 
lõpuühendkoorides, poiste- ja lastekoori osaluse võiks dirigent otsustada, mudilaskoorid 
võiksid üldlaulupeo ühendkoorist välja jääda. 
 
 
1.3 Milline on optimaalne üheks laulupeoks õpitavate (nii liigi- kui ka ühendkoori-) laulude 
koguhulk kooriliigiti? 
 

Kooriliik Populaarseim vastus % Keskmine EMÕ Liidu seisukoht 

Ühehäälne mudilaskoor 3–4 laulu 48,9 3,5 laulu 3–4 laulu 

Kahehäälne mudilaskoor 4–5 laulu 66,9 4,18 laulu 4–5 laulu 

Lastekoor 5–10 laulu 69,7 6,89 laulu 7 laulu 

Poistekoor (SA) 4–5 laulu 64,0 5,09 laulu 5 laulu 

Poistesegakoor (SATB) 5–10 laulu 52,5 6,8 laulu 7 laulu 

Naiskoor/tütarlastekoor 10 laulu 48,9 9,08 laulu 10 laulu 

Meeskoor 10 laulu 46,0 9,08 laulu 10 laulu 

Segakoor 10 laulu 53,2 9,5 laulu 10 laulu 

 
Kommentaarid 

• Lastekooride optimaalne laulude arv on 6–8 (8) 

• Repertuaari maht sõltub rohkem laulude raskusastmest (6) 
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1.4 Arvestades, et segakoor on suurim kooriliik laulupeol, kas pooldate üldlaulupeol eraldi 
koolisegakooride liigi loomist?  
 

Seisukoht % 

Pigem ei poolda 38,4 

Pigem pooldan 22,5 

Kindlasti ei poolda 11,6 

Pooldan kindlasti 10,1 

Arvamus puudub 17,4 

 
Kommentaarid 

• Raskematel lauludel olgu lihtsalt kergem (3-häälne) seade (5) 

• Koolikoorid vajavad teistsugust repertuaari kui täiskasvanute koorid (5) 

• Täiskasvanutega koos laulmine motiveerib rohkem (3) 

• Koolisegakoorid võiksid olla pigem 3-häälsed (3) 

• Koolisegakoorid püüelgu ikka 4-häälsuse poole 

• Täiskasvanute kollektiividel on praegu eelis peole konkureerimisel 

• Laulupeol peaksid olema ainult need koolisegakoorid, kes kindlalt repertuaarist üle on 
 
EMÕ Liidu seisukoht: koolisegakooride liigi loomine pole vajalik. Kuigi soovitame püüelda 4-
häälsuse poole, peaksid lauludest olema ka 3-häälsed (SAB) seaded. 
 
 
 

2 KOOLIKOORID LAULUPEOPROTSESSIS 
 
 
2.1 Kas üldlaulupeo kooriliikides, kus on esindatud nii koolinoored kui ka täiskasvanud 
(nais-, mees- ja segakoor), on repertuaar olnud koolikooridele ea- ja võimetekohane? 
 

Seisukoht % 

Pigem mitte 43,5 

Pigem on 29,7 

Kindlasti mitte 9,4 

Kindlasti on 1,4 

Arvamus puudub 15,9 

 
Kommentaarid 

• Rohkem tuleks arvestada poiste hääleulatusega (7) 

• Repertuaari maht on liiga suur (3) 

• Noorematel kooridel on samuti liiga keeruline repertuaar (3) 

• Lihtsamad seaded aitavad (2) 

• Laulude valimisel on eelkõige lähtutud peo kontseptsioonist, mitte jõukohasusest (2) 

• Koolikooride õppimiskoormus on suurem, sest laulupidude püsirepertuaar on nende jaoks 
uus materjal 
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EMÕ Liidu seisukoht: repertuaari valimisel tuleb arvestada koolikooridega. Kooriliiki, aga 
mitte häälerühma vahetades ei tohiks laulja jaoks muutuda ühendkoorilaulu partii (nt „Ta 
lendab mesipuu poole“ – lastekoori 1. hääle ja segakoori soprani partiid erinevad). 
Ettepanek: partiid ühtlustada, et mitte kulutada aega ümberõppimisele. 
 
 
2.2 Milliseid õppevahendeid laulupeolaulude õpetamiseks vajate? 
 

Õppevahend Pigem või kindlasti vajan (%) 

Laulikud 100 

Laulude näidisesitused 99,3 

Dirigentide töölehed 96,4 

Saatefonogrammid CD-l 87,1 

Saatefonogrammid internetis 84,2 

Partiide helisalvestised (nt nagu „Maa ja ilm“) 84,2 

Elektroonilised noodid 43,2 

 
Kommentaarid 

• Vaja on hea kvaliteediga sisselauldud partiisid (7) 

• Fonod, töölehed ja näidisesitused võiksid olla sama interpretatsiooniga (tempo, dünaamika) 
mis lõppkontserdil (4) 

• Laulupeo õppematerjalid on olnud väga kvaliteetsed (2) 

• CD-d on iganenud vahendid (2) 

• Püsirepertuaari (nt „Mesipuu“) interpretatsioon võiks olla igal peol sama 

• Dirigentide töölehed on abiks olnud 

• Dirigentide märkused võiksid kirjas olla juba laulikus, mitte eraldi töölehel 

• Näidisesitused aitavad ühtlustada kooride eri arusaamu 
 
EMÕ Liidu seisukoht: kõik ülalmainitud õppematerjalid on vajalikud tõhusa õppeprotsessi 
tagamiseks. Ettepanekud: 

• Dirigent võiks saada repertuaariga tutvuda enne peole registreerimist, et saada aimu 
laulude raskusastmest. 

• Vaja oleks professionaalselt salvestatud sisselauldud partiisid, soovitavalt videona koos 
noodipildiga, et optimeerida koorijuhtide töökoormust ning pakkuda lauljatele kõlaliseks 
eeskujuks nende hääleliigi esindaja. 
 
 
2.3 Milliseid tsentraalselt organiseeritud maakondlikke proove laulupeo-aastal vajalikuks 
peate? 
 

Proov Pigem või kindlasti pean vajalikuks (%) 

Ühine partiide õppimine sügisel 51,8 

Esimene maakondlik eelproov 95,7 

Teine maakondlik eelproov 95,0 

Kolmas maakondlik eelproov 54,0 
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Kommentaarid 

• Ühine partiide õppimine toimib vaid siis, kui koos õppivad koorid on sama tasemega (2) 

• Ühisproovid pakuvad vaheldust ja motiveerivad (2) 

• Ühiseid partiide õppimisi võivad maakonnad või koorid ka ise organiseerida (2) 

• Kui on kvaliteetsed partiide salvestised, pole ühist partiiõppimist tarvis (2) 

• Mida rohkem eelproove, seda suuremad transpordikulud ja seda rohkem peab lauljaid 
tundidest ära küsima (2) 

• Piisab dirigentide seminarist ja kahest eelproovist (2) 

• Mudilaskooride esimesel, ainult kooride esindajatega proovil pole mõtet 
 
EMÕ Liidu seisukoht: optimaalne on praegune süsteem 2 maakondliku eelprooviga. 
 
 
2.4 Mitut kohustuslikku laulupeokomisjonile ettelaulmist pooldate? 
 

Ettelaulmiste kogus  % 

Üks ettelaulmine 41,0 

Kaks ettelaulmist 29,5 

Ettelaulmine võiks olla pisteline 12,9 

Mitte mingisugust ettelaulmist ei tohiks olla 10,1 

Kolm ettelaulmist 2,2 

Arvamus puudub 4,3 

 
Kommentaarid 

• Ettelaulmine sunnib pingutama (4)  

• Mitme kooriga dirigentidel on pidevalt ettelaulmised – väga kurnav (4) 

• Laulude jagamine kahe ettelaulmise vahel ei aita koormust hajutada, kui teisel korral 
on loosis ka esimese ettelaulmise laulud (3) 

• Ettelaulmine ei näita alati koori tegelikku taset, liiga palju sõltub loosist (3) 

• Koorid võiks esitada laulud videos, mitte elavas esituses (3) 

• Kahe ettelaulmise puhul saab ennast parandada, kui esimene kord ebaõnnestub (3) 

• Tervel maakonnal võiks olla loositud samad laulud, et ei tekiks ebavõrdset seisu (2) 

• Kui ühendproovis tuleb kõik kenasti välja, võiks ettelaulmine ära jääda (2) 

• Võiks nõuda laulude päheõppimist 

• Kui komisjon soovib mingit koori eraldi kuulata, tulgu selle koori proovi 

• Komisjon võiks rohkem koorijuhte usaldada – ühisproovis ju on niigi näha, kas on 
tehtud tööd või mitte 

• Kaks korda võiksid ette laulda ainult need, kel esimesel korral ebaõnnestub 

• Kahe ettelaulmise vahel peaks olema vähemalt 2 kuud, et jõuaks tööd teha 

• Ettelauldavad laulud võiksid teada olla juba hommikul enne ühisproovi 

• Noorematele kooriliikidele piisab ühest ettelaulmisest 

• Praegune ettelaulmise korraldus on hea 

• Ettelaulmine tekitab alati negatiivseid tundeid (ilma saaliproovita on tulemus 
oodatust alati kehvem), pigem võiks soodustada positiivsust 

 
EMÕ Liidu seisukoht: üldjuhul peaks piisama ühest ettelaulmisest. 
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2.5 Millist tüüpi tagasisidet eelistate saada oma koori ettelaulmisele? 
 

Tagasiside liik Pigem või kindlasti 
soovin (%) 

Pigem või 
kindlasti ei soovi 
(%) 

Koori heade omaduste välja toomine 97,8 1,4 

Soovitused koori arendamiseks 90,6 3,6 

Kategoriseeritud tagasiside (JAH/VÕIB-
OLLA/EI) 

84,2 5,0 

Ettelaulmisel kõlanud ebatäpsuste loetelu 79,9 11,5 

Punktisumma 64,0 22,3 

Ettelaulmise helisalvestis 38,1 36,0 

 
Kommentaarid 

• Punktid tekitavad ebatervet ja pingelist õhkkonda (4) 

• Koorijuht teab isegi oma koori võimekust (4) 

• Praegune süsteem on sobiv (3) 

• Esikohal olgu sisuline ja edasiviiv tagasiside (2) 

• Ettelaulmist ei tohiks kuulata ainult üks inimene (2) 

• Ettelaulmise tagasiside on oluline, koorijuht ise ei jõua kõike märgata (2) 

• Koori ettelaulmise tulemus ei näita koori arengut – komisjon ei tea, mis tasemelt alustati (2) 

• Vead ettelaulmisel ei ole alati õppimatuse küsimus, vaid sageli tulenev ootamatust 
akustikast vms 

• Peale teist ettelaulmist pole vigade loetelu mõtet esitada – parandamiseks pole enam aega 

• Piisab punktisummast ja lühikesest suulisest tagasisidest vahetult peale ettelaulmist 

• Punktisumma on mõttetu, kui pole aru saada, kuidas see kujuneb 

• Karm tagasiside esimesel korral sunnib teisel korral pingutama 

• Dirigendile peaks märku andma ainult suurtest vigadest 
 
EMÕ Liidu seisukoht: eelkõige peaks keskenduma koori sisulisele tagasidestamisele, mitte 
edetabeldamisele. Et kooride tegemisi paremini planeerida saaks, võiks ettelaulmise järel 
teatada punktisumma asemel ühe järgnevast: 1) koor pääseb kindlasti peole; 2) koor ei 
pääse kindlasti peole; 3) otsus koori peolepääsemise kohta tehakse maikuus. 
 
 
2.6.1 Kas laulupeoprotsessis osalevate kooride rahaline toetus on teie koolikoori(de)le 
abiks olnud? 
 

Vastus  % 

Jah, väga 61,9 

Pigem on 31,7 

Pigem ei ole  2,2 

Üldse ei ole 2,2 

Pole toetust taotlenud 2,2 
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2.6.2 Valige alljärgnevast loetelust kuni viis kuluartiklit, mille jaoks esmajärjekorras oma 
koolikoori(de) laulupeotoetuse kasutaksite, juhul kui piiranguid ei oleks. 
 

Kuluartikkel % 

Ühtse esinemisvormi ost 80.6 

Transport esinemisele või laagrisse 80.6 

Noodid 67.6 

Dirigendi või abidirigendi töötasu 51.8 

Dirigendi või lauljate koolitus 49.6 

Muusikute (nt klaverisaatja, saatebänd, arranžeerija) töötasu 43.2 

Laulupeoatribuutika (nt ühtsed käekotid, vihmakeebid rongkäiguks) ost 26.6 

Proovisaali rent (sh laululaagri korraldamiseks) 25.2 

Konkursside või festivalide osavõtutasud 21.6 

Noodimappide või elektrooniliste nootide jaoks tahvelarvutite ost 18.7 

Saateinstrumentide ost 14.4 

Kontserdikorraldus (reklaam, ruumirent jms) 7.9 

Lavatehnika ost 6.5 

Lavatehnika rent 2.2 

Saateinstrumentide rent 0.7 

 
Kommentaarid 

• Liiga palju põhjendamata piiranguid (5) 

• Koori vajadused selguvad hooaja jooksul, taotlemisel ei peaks nii täpselt teadma (2) 

• Toetus peaks koori arvel olema hooaja alguseks (2) 

• Vormirõivastust täiendame aasta-aastalt (2) 

• Toetus ei kata alati isegi laulupeolaulikute ostmist 

• Maakooridel kulub toetus enamasti transpordile, linnakoorid seepärast paremas seisus 

• Õnneks ka vald toetab 

• Hea, et üldse toetust antakse 
 
EMÕ Liidu seisukoht: püüdleks sinnapoole, et kõik ülalmainitud kuluartiklid oleksid 
abikõlbulikud. Kui mõni kuluartikkel jääb mitte abikõlbulikuks, tuleks põhjused koorideni 
senisest paremini kommunikeerida. 
 
 

3 LAULUPIDU KOOLIMUUSIKAS 
 
 
3.1 Kui sageli kasutate laulupeolaulude õpetamisel relatiivset süsteemi? 
 

Sagedus % 

Mõnikord 30,2 

Mitte kunagi 23,7 

Harva  21,6 

Sageli 20,9 

Alati 3,6 
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Kommentaarid 

• Kasutan eelkõige raskete kohtade juures või nõrgemate lauljate järeleaitamisel (6) 

• Süsteem töötaks väga hästi, kui seda muusikatundides järjekindlalt kasutataks (5) 

• Kasutan ainult nooremate kollektiivide juures (5) 

• Relatiivse süsteemiga õpetamine võtab rohkem aega (4) 

• Ei valda seda ise eriti hästi 

• Saame ilma selleta hakkama  

• Süsteem ei toimi  

• See tagab parema intonatsiooni 
 
EMÕ Liidu seisukoht: relatiivse noodisüsteemi kasutamine tõstab pikemas perspektiivis 
koorilauljate nooditundmise määra. Et aga seda süsteemi laulude õppimisel töös hoida, 
peab repertuaar sisaldama piisaval hulgal sobivaid laule, milles on minimaalselt kaldumisi ja 
helistikuväliseid noote. 
 
 
3.2.1 Mitut laulu juubelilaulupeo "Minu arm" repertuaarist (välja arvatud 
valikkoorilaulud) esitasite möödunud hooajal oma kooli aktustel või kontsertidel? 
 

Laulude hulk % 

2–5 75,4 

6–10 13,0 

Üle 10 3,6 

1 2,9 

Mitte ühtegi 1,4 

Ma ei osalenud juubelilaulupeol 3,6 

 
 
3.2.2 Mitu laulu juubelilaulupeo "Minu arm" repertuaarist (välja arvatud valikkoorilaulud) 
plaanite käesoleval hooajal oma koolikoori repertuaari võtta? 
 

Laulude hulk % 

Mitte ühtegi 55,8 

2–5 43,5 

Üle 5 0,7 

 
 
EMÕ Liidu seisukoht: laulupeorepertuaar peaks rohkem arvestama koolielu traditsoonidega, 
et jõulukontserdiks ja erinevateks aktusteks ei peaks laulupeolaulude kõrvalt õppima suurel 
hulgal muud repertuaari. Eelistatud on universaalse sisuga ja ühe kooriga esitatavad laulud. 
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3.3 Milliseid tegevusi olete viimase aasta jooksul muusikatunnis teinud? 
 

Tegevus % 

Laulupeo ning Eesti ajaloo ja kultuuri arengu seoste selgitamine 81.8 

Juubelilaulupeo "Minu arm" analüüs ja/või muljetevahetus 56.9 

Mõne laulupeo "põhilaulu" (Lüdigi "Koit", Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm", 
Sarapiku "Ta lendab mesipuu poole" või Härma "Tuljak") laulmine 53.3 

Mõne muu juubelilaulupeo "Minu arm" kavas olnud laulu laulmine 32.1 

Laulu "Üksi pole keegi" õpetamine 23.4 

Ma ei anna koolis muusikatunde 7.3 

 
EMÕ Liidu seisukoht: ühehäälse(te) ühislaulu(de) laulupeokavva võtmine on tervitatav ning 
sobivate laulude ja õige metoodika korral saab laulupeotraditsiooni paremini kaasata ka 
mittekoorilauljatest õpilasi. Ettepanek edasiseks: ühislaulud trükkida eranditult kõikidesse 
laulupeolaulikutesse. 
 
 
3.4 Palun kirjeldage vabas vormis, kas ja kuidas on laulupeost osavõtt toetanud teie 
koorilauljatest õpilaste muusikalist arengut. 
 

• Märkimisväärne vokaalne areng (21) 

• (Muusikaline) silmaring avardub (18) 

• Motiveerib kooris käima (15) 

• Üldmuusikaliste oskuste areng (15) 

• Noodikirjaoskus paraneb (15) 

• Motiveerib õppima tavalisest raskemat repertuaari (12) 

• Tahetakse ka edaspidi kooriliikumisest osa võtta (9) 

• Isiksuslik areng (9) 

• Meeskonnatöö kogemus (8) 

• Huvi suurenemine muusika vastu (5) 

• Liiga suur koormus on demotiveerinud lauljaid (5) 

• Osavõtt lauljana avab laulupeofenomeni paremini kui publikus olles (2) 

• Õpilased viivad läbi laulupeoteemalisi uuringuid 

• Elamus 

• Väga ei ole mõjutanud 
 
 
3.5 Palun kirjeldage vabas vormis, kas ja kuidas on laulupidu toetanud teie 
mittekoorilauljatest õpilaste arengut. 
 

• Kultuuriväärtuste tajumine (22) 

• Osalemine kuulajana (18) 

• Motivatsioon ka ise laulmisega tegelema hakata (11) 

• Silmaring (10) 

• Elamus lauljast sõbrale kaasaelamisest (5) 

• Isiksuslik areng (3) 
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• Lugupidamine muusika vastu (2) 

• Laulupeoga seotud õppeülesanded (uurimused vms) 

• Meie koolis laulavad kooris kõik lapsed  

• Dirigent areneb ja seega on ka muusikatunnid oskuslikumad  

• Koorilauljad on muusikatundides teistele paremaks toeks 
 
 

4 LISAMÕTTED 
 
 
4.1 Soovi korral lisage vabas vormis teemakohaseid mõtteid. 
 

• Laulupeotraditsiooni tuleb hoida (3) 

• Iga liigi repertuaar võiks olla väiksema mahuga, selle võrra saaks eri liike juurde tekitada (2) 

• Laulupeorepertuaar muutub järjest keerulisemaks (2) 

• Kontserdist mitte huvitunuid on lauluväljakul liiga palju (2) 

• Laulupeo jätkusuutlikkuse tagab koolikooride toetamine ja nende eripäradega arvestamine 

• Dirigendid on alatasustatud 

• Kõige jaoks võiks olla rohkem aega 

• Eesti on liiga projektipõhine 

• Kriitika olgu konstruktiivne ja edasiviiv 

• Lisalood ärgu tulgu juuni alguses 

• Laulude interpretatsioon ei tohiks muutuda 

• 16 liikme nõue võib saata paljudele väikestele koolikooridele saatuslikuks 

• Liiga palju oli laulukaare all lauljaid, kes ei osanud partiisid piisavalt hästi 

• Laulupeo repertuaari võiks enne kavva kinnitamist õpetada selgeks ühele keskmisele koorile 

• Tänu lastele, kes laulupeol olid, hakkasid ka nende vanemad rohkem peost huvi tundma 

• Laulupeoprotsess võiks olla pingevabam 

• Uudisrepertuaari konkurss võiks olla mitu aastat enne pidu, et välja sõeluda parim 

• Palun lõpetame kontserdi võimendamise 

• I kooliastmes peaks koorilaulutund olema kõigile kohustuslik  

• Rahvarohkuse tõttu oli kaare all laulda väga ebamugav 

• Ühendkooride puhul võiks kaaluda ka osa kooride paigutamist ümber publikuala 

• „Lati tõstmine“ rahvarohkuse vältimiseks ei pruugi olla lahendus – iga laulupeole 
mittepääsenu võib tähendada seda, et ta sinna rohkem pürgida ei taha 

• Dirigendid annavad endast niikuinii maksimumi, ei ole tarvis ettelaulmisel juuksekarvu 
lõhkuda 

• Oleks tore, kui selle küsitluse põhjal midagi muutuks 

• Aitäh kõikidele korraldajatele! 
 
 
EMÕ Liidu seisukoht: laulupidu ning koolikooride kaasatus sellesse tõstab kooliõpilaste 
motivatsiooni muusikaga tegeleda ning aitab paremini jõuda muusikaõpetuse riiklikus 
õppekavas välja toodud eesmärkideni. Ja vastupidi – muusikatundide tõhusus ning aktiivne 
muusikaelu koolides tagab laulupeotraditsiooni kestlikkuse. Täname kõiki laulupeolisi ja 
kaasamõtlejaid. 


