
 
Rapla Kirikumuusika Festival alustas suurejoonelise avalöögiga! 

1. juulil toimus Rapla kirikus H. Tobias-Duesbergi Reekviemi ettekanne, mida saatsid 
publikupoolsed seisvad ovatsioonid. USA-st pärit dirigent Maaja Roos jäi koori ja 
solistidega väga rahule ja viib fesivali korraldusmeeskonna tänusõnad New Yorgi Eesti 
Betaania Kogudusele, kes oli kontserdi toetaja. 

Toimunud on lisaks toredad kontserdid Kehtna, Velise ja Järvakandi kirikus, kuid juba 6. 
juuli õhtul kell 19.00 ootab festival kontserdikülastajaid Käru kirikusse, kus 
musitseerivad koos nii maailma kui ka meie oma tippmuusikud. Kuna tänavuse festivali 
peakülaliseks on Ameerika Talentide Sümfooniaorkester YOA ning koos 
orkestrantidega viibivad VII Rahvusvahelises Rapla Suvekoolis ka õppejõud erinevatest 
maailma tipporkestritest, siis just nemad esinevadki kaunis Käru puukirikus. Lavale astub 
16 väljapaistvat muusikut Costa Ricast, USA-st, Itaaliast, Belgiast, UK-st, Soomest ja 
Rootsist kõrvuti meie solistidega - viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny, flöödimängija Oksana 
Sinkova ja tšellist Andreas Lend. 

8. juunil, kell 19.00 esinevad Rapla kirikus kaks Eesti säravat muusikut - organist Tiia 
Tenno ja trompetist Neeme Ots ning 10. juunil Vahastu kirikus kell 19.00, on kirik 
täidetud taas YOA orkestri muusikutega, kus lavale on oodata ligi 40 noort talenti 
erinevatest Ameerika riikidest. 

"Kõik inimesed armastavad klassikalist muusikat, nad lihtsalt ei ole seda veel enda jaoks 
avastanud!" on öelnud tippdirigent Benjamin Zander (UK/USA). Festival pakub 
esmakordselt harukordset võimalust saada osa vaba sissepääsuga rahvusvaheliselt 
furoori tekitanud interaktiivsest loeng-kontserdist "Klassikalise muusika vägi", mis 
toimub Tallinnas, 14. juulil kell 15.00 Audentese Erakooli saalis (Tondi 84). Sündmusel 
esineb Ameerika Talentide Sümfooniaorkester YOA koos väljapaistva dirigendi 
Benjamin Zanderiga, kes on suurt tunnustust pälvinud kuulsa TED konverentsi ühe 
eredaima motivatsioonikõnelejana. 

YOA sümfooniaorkestri täiskoosseisu esinemised toimuvad veel 13.07 Rapla Maarja-
Magdaleena kirikus kell 19.00, kus kuuleb väljapaistvalt Eesti heliloojalt Jüri Reinverelt 
tellitud teose „Laulud kaduvas valguses“ maailmaesiettekannet sopranile ja 
sümfooniaorkestrile. Solistina astub ülesse festivali kunstiline juht Pille Lill ja orkestrit 
juhatab tippdirigent Carlos Miguel Prieto Mehhikost. Helilooja teos on kirjutatud tema 
oma tekstile, kus on kirjeldatud maailma hetkelist hämarust, inimeste romantilist tausta, 
aga ka usku ja lootust. Jüri Reinvere vokaalsümfoonilist muusikat saab Eestis kuulda 
esmakordselt, seni on tema vokaalteoseid esitatud ainult välismaal.  

15. juulil, festivali pidulikul lõppkontserdil Tallinna Jaani kirikus kell 19.00, esineb koos 
YOA sümfooniaorkestriga üle maailma kuulus Prantsuse tšellisti Gautier Capuçon ja 
dirigeerib taas Carlos Miguel Prieto. Ettekandele tuleb üks kaunemaid teoseid, mis 
tšellole kunagi kirjutatud – C. Saint-Saënsi Tšellokontsert. 

YOA orkestri võõrustamine, keda pärjati 2015. aastal Ladina-Ameerika Grammy ́ga ning 
kelle kunstilisteks nõustajateks on teiste seas sellised kuulsused nagu Plácido Domingo, 
Philip Glass, Yo-Yo Ma ja Martha Argerich, on Rapla Kirikumuusika Festivalile ja 
muusikute fondile PLMF suur au. 



 
 
YOA toob igal suvel kokku Ameerika mandrite andekamad noored muusikud Kanadast 
Tšiilini vanuses 18-30, kes osalevad 2 nädala pikkuses õppeprotsessis ja esinevad kokku 
harjutatud kavadega kuuajasel turneel. Nende globaalset haaret iseloomustavad 
kontserdid tuntuimates saalides üle maailma, millega on televisiooni ja raadio vahendusel 
jõutud 12 miljoni kuulajani. 
 
Täname kõiki neid häid organisatsioone, ettevõtteid ja eraisikuid, kes on andnud 
oma toetuse festivali korraldamisse! 

Kuna tegemist on suurima rahvusvahelise koostööga Rapla Kirikumuusika ajaloos, 
siis kutsume häid lugejaid andma hoogu noortele muusikutele Hooandja kaudu. 
http://www.hooandja.ee/projekt/vii-rahvusvaheline-rapla-suvekool. 9. juulini on 
avatud võimalus toetamiseks. Iga panus on festivali kordaminekuks väga oluline. 

Toredate kohtumisteni kontsertidel! 

http://www.hooandja.ee/projekt/vii-rahvusvaheline-rapla-suvekool

