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The annual remembrance service to
commemorate the deportation of
Estonians, Latvians and Lithuanians from
their homelands in 1941 by the invading
Soviet regime was held, as previously, at St
James Church, Piccadilly on Sunday 17th
June.
The congregation comprising of the elderly
who had vivid memories of those tragic
events and were forced to flee their
homeland at the end of the war, their
descendants born and raised in Great
Britain, and individuals and families of more
recent arrivals, numbered in excess of 160.
It was noticeable, however, that there was
a dearth of representation from the
Estonian community save a few diehards
from each of the above categories.
I counted just 17 Estonians in the
congregation. It left me wondering
whether a commemoration of the events
of 1941 was not of enough significance
to those who have come here since
reindependence in 1991 or whether it
was the nature of holding a religious
service. If the latter then it seriously
throws into doubt the ability to breathe
new life into the London Estonian
Lutheran Congregation.
After the procession of national flags into
the church and the lighting of candles by
the three respective ambassadors, the
service followed its normal pattern of
hymns, choir recitals, readings and prayers.
The eight strong London Latvian School
choir and the London Lithuanian Language
and Art School choir comprising 17 singers
both performed songs in their native
tongue. The combined adult choir sang one
song in each respective language, „Püha”
by August Topman being the Estonian
contribution. I also noted that this combined
choir of 24 men and women contained just
a sole representative of the Estonian
community.
The sermon on this occasion was delivered
by a new member of the clergy at St James,
the Reverend Lucy Winkett who regularly
contributes to „Thought for the Day” on the
Today programme on Radio 4.

After a cursory mention of the reason for the
service, she wound her sermon round the
parable of the ‚mustard seed’ told by Jesus
to a suffering people describing it as
creative and resilient. Unfortunately the
allegorical content was in many ways too
esoteric and obscure to be fully understood
by a congregation of the elderly and new
arrivals, neither of which has English as
their mother tongue. Had this been a multi-
faith service to remember the suffering of
other peoples in the Second World War or
in later European conflicts, who suffered in
similar ways to Stalin’s terrible crimes in
Eastern Europe, I feel that the listeners
would have left disappointed at the lack of
historical context.

The service was conducted by Revd.
Bernhard Schünemann (Estonia), Revd.
Eliza Zikmane (Latvia) and Fr. Aurelijus
Simonaitis (Lithuania). Rev. Schünemann’s
son Mark read the prayer in Estonian and
must be congratulated on his sterling effort.
Just like other commemoration services –
Remembrance Sunday in November,
Holocaust Memorial Day – this event must
not be forgotten in order that future
generations do not forget the past but can
also understand it and look to the future in
hopefully more peaceful times. Somehow it
should also become a part of the British
consciousness of what has happened in
conflicts, as the above mentioned
commemorations have, and not consigned
to some subscript of history.
Toomas Ojasoo

U N I T E D  R E M E M B R A N C E  S E R V I C E

JAANIPÄEV LONDONIS - K o r r a l d a j a  p i l g u h e i t

Londoni jaanipäev
on nüüdseks peetud
ning väga vahva oli.
Erinevalt eelmistest
aastatest otsustasin
sel aastal pidutse-
mise asemel pigem
osaleda ürituse
korraldamises. Juba
päev enne pidu läks
lõbusaks. Siis
korraldati üks korralik
koristamise- ja
koorimise päev, mille
jooksul korjati peo-
paiga ümbrusest
kokku kümneid kui
mitte sadu kilosid
prügi (hiigelsuur konteiner sai täis ja ajas lõpuks ülegi),
sai pestud hulgaliselt toole, laudu, ja pinke.
Sellele lisaks vajas 100 kg keedukartuleid koorimist ning
salati jaoks kuubikuteks hakkimist. Ma pole elus nii suurt
hulka keedukartuleid ühes hunnikus näinud. Ega
koorinud. Ega hakkinud. Selleks kulus tunde ja meid oli 4
inimest selle ameti peal! Neid kartuleid oli selline kuhi, et
jätkus hiljem veel unenägudessegi. Lisaks kartulitele tuli
hakkida ja marinaadi likku panna umbes sama kogus liha.
Seegi võttis omajagu aega. Marinaadi tegemine oli lõbus
üritus. Aasta varasem kogemus oli marinaadimeistri
ettevaatlikumaks teinud ning seekord läbis marinaad
põhjaliku maitsmisprotseduuri enne kui seda lihale otsa
valada julgeti. Terve tiim koondas oma jõud – segada tuli
ikka üsna kiiresti selleks, et oleks lootust lisaks õlile
lusikale saada ka äädika ja teiste maitseainetega
maitsestatud vett. Peab mainima, et seda tööd ma ei
kadestanud. Kord korra järel õlivett maitsta ei paistnud
olevat just meeldivaim ülesanne!
Pidupäevahommikul ei seadnud ma sugugi samme
otsejoones peopaiga poole. Mulle oli usaldatud tähtis
ülesanne olla teejuhiks Türilt saabunud käsitöölistele. Et
neile suurlinnas orienteerumine lihtsamaks teha ja et nad
ikka kindlasti kohale jõuaksid. Nii seadsingi suuna hoopis
Läti Maja poole, kus nad olid eelmise öö veetnud.

Peopaika jõudmine
sujus enam-vähem.
Nagu Londonis ikka,
kui suurema koguse
inimestega kohtumine
vaja organiseerida, siis
tõenäosus, et nad kõik

vähemalt poole tunni jooksul kokkulepitud ajast kohale
jõuaksid, ei ole kuigi suur. Ent rongile jõudsime
suuremate seiklusteta ning peopaigagi leidsime vaevata
üles.
Asjalik sagimine täitis hommikut ja meeleolu oli kõigil
mõnus. Peopaik nägi välja lage, aga mitte kauaks. Veeti
juhtmeid lastele toodava batuut-lossi tarvis, seati paika
grillid, lauad, helitehnika, WC-desse veeti paberit, seepi.
Püüti tulutult piletimüügitelgi kohal kahtlaselt õõtsuvat
kuiva oksa alla kiskuda. Kõigil oli kuhugi kiire.
Ja juba saabusidki esimesed külalised. Ootamatult vara.
Kell polnud vist veel keskpäevgi ja pidu pidi algama
umbes kella kolme paiku, ent inimesed olid juba platsis.
Mis seal ikka, sai piletimüügilaud sisse õnnistatud ning
esimesed pidulised sini-must-valgete käepaeltega ära
ehitud. Igatahes ühel hetkel istus vaat et kogu see kamp
varaseid pidulisi lihakasti ees ja toppis tükk tüki järel
marineeritud šašlõkki varrastesse.
Seda kuidas päris täpselt see pidu käima läks, ma ei
näinudki, sest istusin sel ajal piletikassas.. Ja siis
batuudivalves ja jälle piletikassas, sekka mõnda pilti
klõpsides kui meeles oli. Ent ei saa kurta millegi üle –
taustaks mängis mõnus muusika. Tuttavaid nägusid
ilmus aina juurde. järgneb lk 2

J A A N I P I D U  L E I C E S T E R I S

Juba mitu päeva enne pidupäeva valas
pidevalt vihma! Olime mures  ! Kas saabki
traditsioonilist jaanipidu veeta vabas õhus
kaunis Eesti Kodu aias? Kui pidupäev
saabus oli ikka nii niiske, et tehti lõpuks
otsus pidada üritust saalis.
Pidu avas ametlikult Eesti Kodu esimees
Vello Vahter, millele järgnes lühike kontsert.
Esines esmakordselt uues koosseisus
naiskvintett – Reet Kromel, Siiri Känd, Reet
Järvik, Astrid Edwards ja Karin Blakeley.
Nad laulsid Uno Naissaare ‘Mu Kodu’ ja  ‘Ei
ma tea’ (Ain’t she sweet) 1927. aastal
loodud jazzilugu. Järgnes kaks laulu, mida
esitasid duettina juba ammu koos laulnud
Reet Kromel ja Siiri Känd ‘Jaanipäev’ – V.
Toomemets, ‘Mu südames sa elad’ – A.Oit.
Kontsert lõppes Reet Kromeli soololauluga
‘Kahetsuseks puudub aeg’ – S. Kullerkupp,
mis salvestatakse tema varsti ilmuvale
uuele plaadile. IEÜ esimees Toomas
Ojasoo tänas esinejaid ja soovis kõikidele
head peo tuju.
Peale lühikest vaheaega tuli lavale tuntud
lauljanna Siiri Känd Eestist, kes oli peo pea
tõmbenumbriks. Kohe esimese paari
lauluga meelitas ta rahvast tantsupõrand-
ale, mis oligi terve õhtu tantsijatest tulvil!
Oma mitmekülgse repertuaariga lõi Siiri
toreda peo tuju saali ja rahvas oli rõõmsas
ning lõbusas tujus! Sellist tantsu ega tralli ei
ole enam ammu Eesti Kodus nähtud ja oligi
ehk parem, et tants toimus sees, kus esineja
sai publikuga paremini ja otsesemalt
kontakti luua.  Vahepeal laulsid veel Reet

Kromel ja Siiri koos esitades A. Oiti ‘Me pole
enam väikesed’ ja Kihnu Virve ‘Meri on, meri
jääb.’  Kaasas oli ka Siiri abikaasa ja
mänadzer Sergei, kes hoolitses väga
andekalt fonogrammide ja helitehnika hea
kordamineku eest.
Kui vihm jäi lõpuks ikka üle, toimusid õues
mängud, mida korraldas Riina Vaht.
Mängude kõrgpunktiks oli lõbus köievedu,
mis kujunes nii lastele kui ka
täiskasvanutele suureks rõõmuks.
Tiiu Suddards ja Jacqui Vahter olid ilusa
eestipärase einelaua ette valmistanud ja
John Ratnik muretses grillimise eest
küpsetades temale juba omaks saanud
šaslõkki.
Jacqui Vahteri korraldatud loteriil käidi õnne
proovimas ja loositi välja eesti pagari Tarmo
küpsetatud kringlit, mille tulu läks
Afghanistanis haavatud eesti sõdurite
heaks. Peolt ei puudunud ka jaanituli, mida
süüdeti päikese loojangul.
Rahvast jätkus nii tantsupõrandale, baari kui
ka lõkketule juurde ja pidu kestis edasi kuni
vara hommikutundideni. Külas oli ka lätlasi
lähedalasuvast läti majast, kes elasid ka
üritusele kaasa.
Bradfordi Eesti Kodu teab kuidas korralikku
pidu pidada ja Siiri Känd oskab
suurepäraselt oma elava esinemisstiiliga
rahvast kaasa tõmmata. Seekordne
jaanipidu oli eriti lõbus, hoogne ning
meeldejäev.
Reet Järvik

B R A D F O R D I  E E S T I  K O D U  A A S T A P Ä E V ,
V Õ I D U P Ü H A  J A  J A A N I P I D U  2 3 .  J U U N I L .

Leicesteri Eesti Maja grillimine ja Jaanipäeva pühitsemine
Koosviibimine 16. juunil läks korda vaatamata vihmasele
ilmale. Seekord oli Eesti Majja külla tuldud Londonist, Rugby’ist,
Milton Keynes’ist, Hinckley’st ja muidugi olid ka kohal kohalikud
noored ja eakamad, kokku üle kolmekümne inimese. Suur aitäh
Anule, kes valmistas nii maitsvaid salateid ning kes grillis väljas
vihmast hoolimata. Suured tänud ka Johnile, kes oli abiks saali
ettevalmistamisel ning ka pärast baaris teenendamisel. Kui
kõhud täis, jätkus jutustamist ümber laua ning ka piljardi mängu
hilisõhtuni. Marju Põld

Eesti Maja noorim liige John Põld (18) ja vanim liige Aleksander
Murd (96) koos grillmeisteri Anuga Leicesteri Eesti Maja hoovis.

Ühendatud Koor - Danek Kaunissaare paremal

Foto: Ly Tuubel

Foto: Marju Põld
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T O I M E T A J A  V E E R G

Hiljuti Bradfordi Jaanipeol esinenud
lauljanna Siiri Känd räägib, et ta elab,
hingab ja toitub muusikast: "Minu töö, hobi,
puhkus ja elu on MUUSIKA! Olen üles
kasvanud muusika ja kunsti keskel ja
lapsest saadik sellega tegelenud ja seda
õppinud."

Siiri, millal on sinu sünnipäev ja kus on
sünnikodu?
22.05.1964, Tallinn - Nõmme.
Palun kirjelda meie lugejatele natukene
oma lapsepõlve ja noorusiga.
Lapsepõlv möödus mul Tallinnas. Meil oli
oma väikene majake Nõmme mändide all.
Juba 6 aastaselt astusin Nõmme Laste
Muusikakooli klaveri erialale, mida õppisin
seal kokku 8 aastat. Paralleelselt asusin ka
laulma Eesti ühte kõige tuntumasse
lastekoori „Ellerhein“. Edasi viis mind tee
Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli, kus
õppisin kahte eriala – koorijuhtimine ja
estraadilaul. Minu estraadilaulu eriala
õpetajaks oli Eesti muusika grand old man
– Uno Loop. Jätkasin ka klaveri õpinguid,
lisaks õppisin veel mängima kitarri, orelit,
plokk-flööti ja veidi ka viiulit. Selle kõige
kõrvalt jõudsin käia ka tantsimas
rahvatantsuansamblis „Sõprus“. Nii et minu
päevad olid pilgeni täis töid ja tegemisi, kuid
huvi ja tahe oli niivõrd suur, et see ei
koormanud mind vaid hoopis nautisin seda
kõike. Kõige selle kõrvalt jäi siiski ka vaba
aega, mida meeleldi veetsin oma
sõpradega kas siis muusikat kuulates,
kontserditel käies või diskodel tantsides.
Kuidas sai sinust laulja ja millal salvestasid
oma esimese laulu, mis ka raadios kõlas
ning mis oli selle laulu pealkiri?
Olen lapsest saadik olnud seotud
laulmisega, alates lastekoorist kuni
sooloartistini välja. Professionaalsele lavale
astusin soololauljana esimest korda 1982.
aastal, „Baar-Varietee Tallinn“ varietee-
kavas. G.Otsa nim. Muusikakooli aga
lõpetasin 1985. aastal, siis sai minust ka
diplomeeritud prof-laulja.
Esimene laul sai salvestatud 1984.aastal,
see oli vana-aastaõhtu laul "Tule Õeke",
millega me saime publiku preemia Arne Oit´i
nim. Lauluvõistlusel, 1983 a.
30.detsembril, koos Ervin Lillepeaga. See
oli duett ja on siiani Eesti raadiojaamades
kõige rohkem mängitud laul! Esitame seda
laulu siiani Ervin Lillepeaga, kui juhtume
koos kusagil esinema. Isegi Jaanipäevadel
küsib publik meie käest seda laulu, kuigi
tegu on vana-aastaõhtu looga.
Kui palju plaate oled välja andnud?
Olen palju tänu võlgu oma managerile,
Sergei Faninile, kelle eestvedamisel on
välja antud 2 plaati. Need on: "Amigo" (Pop-
Latino, 2004) ja "Kasvada Lapseks"
(Jõululaulud, koos Reet Kromeliga, 2010).
Eelnevalt olen välja andnud ka ühe kasseti
"Tantsime Koos" ( 1996 ), kuid see materjal

jäigi, hetkel veel, kassetile. Kõikide
salvestuste tootja on firma "Fan Artists".
Uue plaadi lindistused käivad täie hooga.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis sügiseks
peaks plaat väljas olema. Tasapisi, enne
plaadi ilmumist, võib aga osade plaadi
lugudega tutvuda Eesti raadiojaamade
kaudu.
Mis on sinu huvialad-hobid?
Minu töö, hobi, puhkus ja elu on MUUSIKA!
Olen üles kasvanud muusika ja kunsti
keskel ja lapsest saadik sellega tegelenud
ja seda õppinud.
Lisaks meeldib mulle ka väga viibida kaunis
looduses ja loomulikult naudin ka mõnusat
olemist oma sõpradega.
Sinu perekond ja lapsed?
Olen pärit muusika- ja kunstilembelisest
perekonnast. Minu üks vanaema oli näitleja
ja eluaegne kultuuritegelane, teine
vanaema oli kunstnik. Vanaisadest üks oli
rahvatantsija ja eluaegne tantsuõpetaja,
teine vanaisa oli mitmekordne maailma- ja
maailmarekordimeister laskmises. Minu isa
oli muusik restoranides, mängis saksofoni
ja klarnetit, tantsis steppi ja rahvatantsu
ning oli samuti eluaegne tantsuõpetaja. Ka
ema oli kaua aega rahvatantsija.
Mul on 2 last ja lapselaps. Poeg Jim on
näitleja, lavastaja, saatejuht, kirjanik ja ka
väga hea muusik. Tütar Sandra õpib
ülikoolis reklaami ja imagoloogiat, töötab
juuksurina ja laulab bändis "Cherryland".
Lapselaps käib lasteaias ja tunneb huvi
kõikide põnevust pakkuvate maailma
asjade vastu.
Südamelt ära?
Usun, et igal inimesel on kindlasti midagi
südamel, kuid alati ei saa seda kõigiga
jagada. Ja vahest peabki mõned asjad
ainult enda teada jätma.
Mul on alati väga hea meel, kui saan
laulmisega tõsta inimestel tuju ja nad
saavad hetkeks unustada oma argipäeva
mured.
Millist muusikat ise meelsasti kuulad ning
milline on sinu lemmiklaul enda
repertuaarist?
Kuulan igasugust muusikat, klassikast kuni
rockini, olenevalt meeleolust ja olukorrast.
Eelistan aga jazzi, latinot, reggae, funkyt ja
afro muusikat.
Enda repertuaarist on mul lemmikuid
mitmeid. Aga esile tõstaksin uue laulu
"Amame", mis tuleb kindlasti ka mu uuele
plaadile. See laul räägib armastusest ja on
ülikauni meloodiaga.
Tõstaksin esile ka enda kirjutatud laulu
Eestimaale “Las Jääda Tee Meil Ees”, mille
esiettekanne kõlas 2001. aastal Tallinnas,
Raekoja Platsil. Seda laulu esitasid eesti
parimad lauljad. Ja laulust on tehtud ka
video, mida saab vaadata YouTube´st.
Lemmiksaated telerist?
Üldiselt vaatan televiisorit harva, kuna mul
puudub selleks aeg. Aga kui juhtun
vaatama, siis eelistan dokumentaalsaateid
universumist, kosmosest, loodusest ja
loomadest. Püüan jälgida ka kultuurisaadet
OP, kuna selle saate saatejuht on mu poeg.
Meenuta palun mõnda põnevat seika kas
seoses mõne fänniga või lihtsalt mõne
esinemisega?
Põnevaid seiklusi ja uskumatult naljakaid
olukordi on olnud mitmeid. Neid kõiki
meenutada ja üles märkida võtaks ääretult
kaua aega. Üks neist näiteks: Töötasin (s.t.
laulsin) 1,5 aastat Viking Line laeval.
Ükskord pärast järjekordset tööpäeva
kutsus laevaisa mind oma kabinetti, avaldas
armastust ja tegi abieluettepaneku
(kusjuures oli kõigile teada, et ta on gei!).
Või siis: Ükskord suvel, Tallinnas Viru
tänaval oli kontsert, kus ma esitasin
Whitney Houstoni poolt kuulsaks lauldud
laulu "I Will Always Love You". Pärast
esitust tuli mu juurde üks vene maffiooso,
täis kuldkette ja sõrmuseid, pritsis mind täis
pisaratega, suudles mu kätt ja nuuksus, et
nii ilusat laulu pole ta kunagi veel kuulnud.
Võttis aega, et teda rahustada.

Kallid lugejad!
Inglismaa eesti laste suvelaager on juba

varsti saabumas. Kasvatajad on juba
pidanud päevalise laagri planeerimise
koosoleku ja valmistavad juba ammu laagri
jaoks ette.

Sel aastal ei saagi laagrit enam õieti
ainult Inglismaa eesti laste suvelaagriks
nimetada vaid pigem Euroopa eesti laste
suve-laagriks. Nimelt on tulemas lapsi
Eestist, Saksamaalt ja muidugi
Suurbritanniast – kokku peaaegu 40 noort.

Meil on väga hea meel tervitada eesti
päritoluga lapsi üle Euroopa ja oleme eriti
õnnelikud, et sel aastal on meiega liitunud
rohkem noori Saksamaalt. Nii nagu meie
täiskasvanud Inglismaalt käime Saksamaal
Euroopa Eestlaste Koori laagrites, tulevad
nüüd Saksamaalt lapsed meie suve-
laagrisse.

Selline koostöö on ju suurepärane ja
saab ainult rikastada väliseestlaste
kogukondi üle Euroopa. Tihti on just need
sidemed, mida noored loovad omavahel
sellistes laagrites just kõige tugevamad ja
kestvamad. Tekkigu laagri noorte vahel
sügav sõprus, ühtekuuluvuse tunne ja tahe
olla ning jääda eestlasteks. Kasvagu
nendest tugevad Euroopa kodanikud, kes
samal ajal austavad ja peavad lugu
Eestimaast.

Kallid lugejad – tulge 18. augustil
Rahvapeole Catthorpe Manor’is nende
vahvate noorte esinemist nautima. Nii
kasvatajad kui ka lapsed ootavad teid, et
saaksid teile näidata, mida on laagrinädala
jooksul õpitud ja saavutatud. Olete kõik
väga oodatud!
Ilusat suve ja ka veidi päikest soovides,
Reet Järvik, Toimetaja ja suvelaagri kasvataja

LAULJA SIIRI KÄND ANDIS EESTI HÄÄLELE INTERVJUU

Kuidas kohtasid Reet Kromeliga? Kui palju
olete koos töötanud ja laulnud ja kas
kavatsete seda ka tulevikus teha?
Reet Kromeliga kohtusime me aastal 1987,
orkestris “Helikon”. Olime selle orkestri
solistid koos Vello Orumetsaga. Sealt edasi
järgnes me koostöö erinevates projektides
– Estraadikavades ja show’des, erinevates
kontsert-kavades ja aastal 1990 sündis
kontsert-kava “Kasvada Lapseks” (jõulu-
gospel kava), millega andsime palju
kontserte üle Eesti, erinevates
kontsertsaalides ja kirikutes. Aastal 1991
valmis sellest kavast ka helikassett, mis
aastal 2010 nägi ilmavalgust CD-plaadina.
Reedaga on meil plaanis veel palju mitmeid
huvitavaid projekte ja koostöösid teha.
Kindlasti arendame edasi meie “Kasvada
Lapseks” kontsert-kava projekti ja plaanis
on ka juba uued ja huvitavad muud
muusikalised ideed, millest aga praegu veel
vara kõva häälega rääkida.
Oled nüüd kaks korda esinenud Inglismaal
– eelmisel novembril Leicesteri Eesti Majas
ja nüüd hiljuti Bradfordi Eesti Kodu
jaanipeol. Millised muljed on sul jäänud
Inglismaa eestlastest ja kas nad erinevad
kodumaa eestlastest?
Inglismaa eestlased on väga toredad,
südamlikud ja lihtsad inimesed, kellega on
väga meeldiv ja mõnus suhelda. Kindlasti
erinevad nad ka veidi kodumaa eestlastest.
Kohati tundub, et neis on isegi seda
eestlust rohkem kui Eestimaa eestlastes.
Samas on nad ka rohkem maailma-
kodanikud ja laiema silmaringiga.
Mis on olnud sinu elu kõrgpunktid?
Isiklikus elus on kindlasti olnud kõrg-
punktiks laste sünd. Kunstimaailmas oli
üheks kõrgpunktiks kindlasti võit A.Oit´i

nim. Lauluvõistlusel lauluga „Tule Õeke“,
mis andis mulle tuult tiibadesse suurtel
lavadel ja tähelennul.
Millised esinemised on sul ettenähtud
lähiajal?
Esinemisi on mul planeeritud aasta lõpuni.
Esinen kõikjal Eestis ja ka mõnes välisriigis,
kas siis bändiga, üksi või varietee
programmiga. Praegu, suvel, on erinevaid
firmapidusid ja banketid turistidele.
Inglismaal on raadiosaade „Desert Island
Discs“. Kui sa oleksid sellises olukorras s.t.
üksinda kusagil kenal saarel – millise
raamatu, CD ja luksuse sa võtaksid endaga
kaasa?
Üksikule kenale saarele võtaksin kaasa
oma poja kirjutatud raamatu „Ma Olen Elus
Olemise Tunne“, see aitaks mul ellu jääda
ja poja lähedust tunda. CD-dest valiksin
plaadi „Kasvada Lapseks“, mis lohutab ka
kõige melanhoolsemal hetkel meelt ja
annab kosutust ja jõudu. Luksuseks
valiksin kaasa midagi niisugust, mis
meenutab mulle mu tütart ja tütrepoega,
võibolla on selleks nende foto või hoopisiki
mõni ese, millel on nendega otsene kontakt.
Kas on midagi veel, mida sooviksid meie
lugejatele öelda?
Sooviksin, et oleksite sama toredad, siirad
ja südamlikud, nagu olete olnud! Et te ei
kaotaks ära seda eestluse tunnet, mis teis
on ja et ka teie lapsed ja lapselapsed
teaksid, et nende juured on pärit väikeselt
Eestimaalt. Armastusega, Siiri.
Suur tänu sulle Siiri huvitavate ja vaimukate
vastuste eest. Loodan, et tuled varsti jälle
Inglismaale meid oma lauluga rõõmustama.
Reet Järvik. 27. juuni 2012
Allikas: Gossip.ee Autor: Hillar Kohv. 14. aprill 2011

Peol oli kuulda nii viiulit kui ka rahvatantsu.
Süüdati päris korralik lõke – sellest pühast
üritusest jäin mina jälle ilma, sest istusin
piletilauas, ent mul polnud selle vastu
midagi. Ka seal oli lõbus. Ajasime Mirjamiga
juttu, sidusime tulijatele käepaelu, jagasime
infot ja nautisime inimestega suhtlemist.
Üritus laabus kenasti. Enne kui arugi saime,
oli õhtu juba käes. Algas oksjon, kus müüki
läksid kõiksugu Eestist pärit hõrgutised.
Mõned õllekastid, kilukarbid, šokolaadi,
Vana Tallinn, rukkileib, aga ka zumbatund
ja oksjoni lõpus isegi joomakaaslane (ta ise
pakkus end, vist ei läinud kaubaks, ju siis oli
alghind liiga kõrge).
Vahva oli näha tuttavaid, kellega põhiliselt
interneti teel suhelnud olen ning keda
viimasel ajal vaid jõulu- ja jaanipidudel
näinud olengi. Mõnus oli kiirelt paar sõna
juttu vahetada, et siis jälle oma toimetuste
juurde naasta. Lõpuks oli kell juba nii palju,
et hämaraks hakkas minema. Bänd oli
uuesti mängima asunud ning sekka viiulile
oli nüüd kosta ka laulu. Osad paarid lõid
hämaruses agaralt tantsu. Atmosfäär oli
mõnus ja ilm oli olnud fantastiline – ainus
kuiv ja päikeseline päev tol nädalal,

vahelduseks tavapärasele hallile vihma-
ilmale.
Koju jõudes oli keha mõnusalt väsinud ja
kuigi olin plaaninud oma blogisse veel
samal päeval postituse teha, selgus, et mu
aju oli end selleks päevaks puhkama
pannud. Mitte üht mõtet ei tulnud enam
pähe! Nii ma siis magama vajusin.
Hommikul ärgates oli küll selline tunne
nagu oleks korralikult klobida saanud. Kõik
kohad olid valusad, kanged, väsinud. Kaks
päeva korralikku rassimist olid oma jälje
jätnud! Ent samas olin rahul. Senistest
jaani-päevakogemustest oli just selle aasta
oma neist kõige põnevam. Tagasi mõeldes
ei jäänud mul midagi sel aastal tegemata –
kõigi tuttavatega olin saanud paar sõna
juttu vahetada. Või vähemalt nad ära näha,
ent tegemist oli olnud kordades rohkem.
Saanud tuttavamaks mitmete väga vahvate
inimestega ja andnud oma pisikese panuse
sellesse, et Londoni eestlaste kogukonna
üks aasta suurematest üritustest oli edukalt
peetud. Tore, et ilmaga jälle vedas ning pea
350 inimest tulid sel aastal peost osa
saama.
Järgmisel aastal uuesti! Siiri Elessawi

J A A N I P Ä E V  L O N D O N I S ( a l g u s  l k 1 )

Siiri Känd ja Reet Kromel Bradfordis
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S P O R T  - O L Ü M P I A  K E L L  K U T S U B
Ma usun, et meil kõigil on olnud elus kogemusi
mil oleme juhuslikult lugenud või kuulnud
millestki, mis meie tähelepanu on köitnud ja siis
peaaegu kohe kuulnud sellest kuskilt mujalt
uuesti. Minul oli selline kogemus kui peale Sofi
Oksaneni ‘Puhastus’ lugemist ja
teatrientendust Londoni Arcola Teatris sattusin
lugema Rose O’Flynn raamatut ‘THREADS –
The Tapestry of Life’
See ‘Rebecca’s Reads Written Art Awards
2011’ kirjanduspreemia
pälvinud raamat heidab pilgu
Eesti rahvuslikule traagikale
ning autor ilmutab kirjutamisel
haruldast oskust süveneda
teiste inimeste ellu ja
kirjeldada läbi pisidetailide
mitte ainult ühe pere lugu vaid
ka ühe riigi lugu. Olemata küll
puhtalt dokumentaalne teos,
põhineb see raamat autori
suguvõsalool ja on kirjutatud
perekonna liikmete  päevikute
ja mälestuste põhjal,
käsitledes ajavahemikku
aastatetest 1900–2003.
Nii nagu kangas on kõik
lõimed võrdselt olulised nii ka
selle raamatu peategelased:
kolm tugevat meest, kes seisavad silmitsi
õuduste ja üksindusega mida toovad kaasa
sõda, inimjulmus ja karm loodus ning neli
vaprat eesti naist, kes üksijäänutena taluvad
lisaks uskumatutele raskustele ka piinavat
südamevalu, mida teadmatus lähedaste
saatuse kohta kaasa toob.
Peategelased on: Adele, kes 1900 aastal
Narvast Peterburi läks, et tsaari palees

õmblejana tööd leida. Tema abikaasa
Johannes, kes ’välismaalasest riigireeturina’
vene bolševike poolt töölaagrisse Põhja-
Siberisse saadetakse. Nende lapsed Boris ja
Raja kes Teise Maailmasõja ajal ajaloo alasi ja
haamri vahele jäävad ning keda saatus
maailma vastasnurkadesse paiskab – Boris
Siberisse Stalini töölaagrisse ja Raja läbi
Londoni ’vabasse läände’. Borisi naine Maia,
kes oma mehele Siberisse järgi läheb, Adele
ema Madlena ja Raja Lõuna Aafriklasest

abikaasa Frank. Peategelasi
seob armastus, lootus ja vaprus
ning igatsus tagasi sinna kuhu
nad enam minna ei saa - olgu siis
põhjuseks kodust kaugel
olemine või üksilduse talumine
kodumaal.
Raamatu kirjastiil on voolav ning
köitis mind kuni viimase
leheküljeni, innustades teada
saada mis saatusel pea-
tegelaste jaoks veel plaanis on.
Pisidetailid nagu riiete, kohtade
ja olukordade kirjeldused on
ühteaegu nii ilusad ja hellad kui
ka valusad ja inetud ning lisavad
autori jutustavale kirjastiilile.
Minu kui eestlase jaoks on see

raamat täis sümboleid ja mälestusi, mis
liigutavad ja haaravad kaasa. Lisaks
emotsionaalsele traagilisusele leidsin ohtralt
killukesi eesti ajaloo kohta ning ka kibemagusat
nostalgiat ja pareleele minu oma ja tuttavate
perede saatusega.
Eesti päritolu Lõuna Aafrikas elava Rose
O’Flynn’i raamat on saadaval Amazon’ist nii
paber kui e-raamatu variandis. Kadri Saat

‘ T H R E A D S ’  –  T H E  T A P E S T R Y  O F  L I F E

Eesti Hääles - 40. a tagasi 4. august 1972
Ülivõimas... Seninägematu... Unustamatuid
muljeid jättev... Sellised hinnaguid võis kuulda
Torontos Ülemaailmsete Eesti Päevade
lõpupäeval, laupäeva jooksul, kui oldi jõutud
haripunkti pärast nädal aega kestnud üritusi.
Laupäeva hommikul toimus kõigepealt
eestlaste suurrongkäik Toronto kesklinnas
ümmarguselt 10.000 osavõtjaga, mis lõppes
raekoja ees asuval väljakul eestlaste
vabadusnõudluse manifestatsiooniga. Siia
kogunenud 15.000-lne rahvahulk kuulas
pingelise tähelpanuga Kanada endise
peaministri John Diefenbakeri kõnet, milles
hoogsalt ja julgesõnaliselt leidsid käsitamist
Eesti ja teiste ikestatud rahvaste küsimused.
Rongkäigus teise kolonni kõige ees tuli grupp
plakatiga: ‘Estonians from Argentina’, siis
eestlased Austraaliast, Belgiast, Brasiiliast,
Taanist, Soomest, Prantsusmaalt, Inglismaalt
(vanimana marssis kaasa mag. Salme
Pruuden), Hollandist, Uus-Meremaalt,
Rootsist, Lääne-Saksamaalt, jt.
Pärastlõunasele laulupeole Coliseumis
kogunes 10.000 kuulajat, kelledele lisandus
1500 lauljat, nende hulgas umbes pool tuhat
lastekoori lauljat. ... Lauljate defilee -
“Valjuhäädajatest teatati osavõtvate kooride
nimed. Ka Bradfordi eesti segakoor „Kungla”
nime teatati, nende ridades marssisid mööda
Alvine Kilter, Linda Ostrat, Mercedes Habicht,
Reet Järvik, Tamara Taimsaar, Elsa Kinnas,
Armin Erik, ning üksiklauljad – Elmar Järvik,
Paul Pügi, August Ottan ja Herbert Vare.”

Õhtusel ülihästi kavandatud ja unustamatuid
muljeid jätval valguspeol Näitusväljaku
Grandstandil hinnati pealtvaatajad vähemalt
20.000.
Eesti Hääles - 15. a tagasi 1. august 1997
Eesti pääses Euroopa Liidu läbirääkimistele
üle noatera.
Eest pääsemine Euroopa Liiduga ühinemis-
kõneluste esimesse vooru ei olnud kindel ja
Euroopa Komisjoni hinnangud kandidaatriikide
kohta näitavad, et sisemajanduse koguprodukti
vahe Eesti ja Läti ja Leedu vahel oli väike.
Kuuest Euroopa Liidu ühinemis-
läbirääkimistele soovivast maast on Eesti
Euroopa Komisjoni hinangute kohaselt selgesti
vaeseim. Tsehhi, Slovakkia ja Sloveenia oleks
Komisjoni hinnagul samas seisus, kui nad
suurendaksid oma püüdlusi.
Kuna Eesti on moderniseerinud ja radikaalselt
uuendanud oma majandust, on ta sellele
grupile lähedal, kuid muret teeb Eesti suur
väliskaubanduse defitsiit.
Euroopa Komisjon märgib kokkuvõttes, et
Ungari ja Poola on majanduslikke ja poliitilisi
nõudeid kokku võttes liitumistingimuste
täitmisele kõige lähedamal, kuid Tsehhi ja
Sloveenia ei jää kaugele maha.
Eesti täidab poliitilisi tingimusi, kuid tal tuleb
saavutada edu majanduses, et konkurentsile
vastu pidada, nentis Euroopa Komisjon.
Euroopa Komisjon hinnagul ei ole Läti ega
Leedu veel küpsed Euroopa Liiduga
ühinemiseks.

Kergejõustik - EM Helsingis
Kakskümmend üks kergejõustiklast
esindasid hiljuti Eestit Euroopa
meistrivõistlustel Helsingis. Mõned
saavutasid isiklikud rekordid ja hiilgavad
tulemused, teised ei pääsenud
kvalifikatsiooniringidest edasi.
Kõige silmapaistvamad olid Gerd Kanter,
kes saavutas hõbemedali kettaheites, ja
400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi, kes
poolfinaalis purustas Eesti rekordi ajaga
49,54 sekundit ja saavutas finaalis
suurepärase viienda koha.
3000 m takistusjooksus 21aastane Kaur
Kivistik püstitas enda isikliku rekordi
poolfinaalis ajaga 8 minutit 36,10
sekundit, kuid finaalis  saavutas vaid
viimase koha.
Seitmevõistleja Grit Sadeiko pidi loobuma
viimasest alast, kuna ta vigastas põlve
eelviimasel alal odaviskes ja jäi isiklikust
rekordist ilma. Enne katkestamist liikus
eestlanna kenasti isikliku rekordi
graafikus, kuid põlvevigastus 800 meetri
starti enam minna ei lubanud.
Valitud tagajärjed:
Ketas: 1. Robert Harting - Saksamaa
68.30 2; Gerd Kanter- Eesti 66.53.
Seitsmevõistlus: Sadeiko – 100 m tõkkeid
13,36 (isiklik rekord), kõrgus 1.77; kuul
12,56 m (i.r), 200m 24,10 (i.r); kaugus
6,05m; oda 45.38m; Pärast kuuendat ala
oli tal koos 5357 punkti, mis tähendas, et
ta ületas isikliku rekordi (6134) graafiku 25
punktiga.
Kvalifikatsiooniringis: Oda - Risto Mätas
79,34m; Kõrgus - Anna Iljuštšenko 1,87m
Kergejõustik
39aastane kettaheitja Aleksander
Tammert viskas Leedus Klaipedas
ideaalsetes ilmaoludes 66,58, täites
sellega Londoni olümpiamängude A-
normatiivi ja sõidab elu viiendale
olümpiale!
1. juulil Maidlas toimunud Heino Lipu
mälestusvõistlusel kuulitõukes võitis
võistluste rekordit tähitava tulemusega
20.13 Suurbritannia sportlane Carl
Myerscough, täites ühtlasi teist korda
koduste Londoni olümpiamängude B-
normatiivi.
Heino Lipp (21.06.1922 - 28.08.2006) oli
mitmekordne Nõukogude Liidu meister
kümnevõistluses ja mitmetel teistel aladel,
hiljem ka kergejõustikutreener. Poliitilise
usaldamatuse tõttu tal rahvusvahelistel
võistlustel, sealhulgas olümpiamängudel,
osaleda ei lubatud, kuid 1992. aastal sai
ta 70aastasena võimaluse kanda Eesti
lippu Barcelona olümpiamängude
avatseremoonial. 1998. aastal omistas
president Lennart Meri Heino Lipule
Valgetähe III klassi teenetemärgi.
Vibulaskmine
USA’s Ogdenis toimunud vibulaskurite
viimasel olümpia kvalifikatsioonivõistlusel
saatis edu 18aastast pärnalannat Rene
Pärnatit, kes võitis koha olümpia-
mängudele

Sõudmine
Londonis esindab Eestit kahepaadis
Euroopa noortemeistrid tallinlane Jüri-
Mikk Udam ja pärnakas Geir Suursild.
Üllastusena tulid nad esikohale
katsevõistlusel Pärnu jöel 27 juunil 2012.
Henley Kuninglikus regatis ühepaadi-
sõudja Kaisa Pajusalu pääses „Princess
Royal Challenge Cup” finaali, kus ta
kaotas Isolda Penneyile Kanadast.
Avaringis alistas Kaisa kindlalt Imogen
Walsh (London) ja samuti poolfiinalis
Laura Schiavone (Itaalia). Pajusalu ei
pääsnud Olümpia võistlustele.
Jalgrattasport
Olümpiamängudel esindavad Eestit
140 km naiste grupisõidus Grete Teier
ja  250 km meeste grupisõidus Rene
Mandri. Juhul,  kui ootamatul põhjusel ei
ole võimlik asuda stardijoonele Rene
Mandril, siis asendab teda  Rein
Taaramäe, kes praegu võistleb
Prantsumaa velotuuris (Tour de France).
Avaringis tuli ta 37.  kohale, 27 sekundit
liidrist sveitlasest Fabian Cancellarast
järel. Esimese nädala jooksul on
Rein  tõusnud 4. kohale ja juhtis
noorratturite tabelit!
Tennis
Wimbledon noorte tenniseturniiri pool-
finaalis kaotas 16aastane Anett
Kontaveit Eugenie Bouchardile (Kanada)
kahes setis 6-7; 4-6. Matš kestis
poolteist tundi. Ta tee poolfinaali oli
järgnev: Avaringis v Beatriz Haddad
Maia (Brasiilia) 4-6; 6-3; 6-1; 2. ringis
Elise Mertens (Belgia) 6-4, 6-3; Sachia
Vickery (USA) 7-6; 6-4; veerandfinaalis
ta alistas Ana Konjuh (Horvaati) kindlalt
kahes setis 6-0; 6-4.
Esimest korda elus Wimbledoni
põhiturniirile jõudnud Jürgen Zopp (ATP
95.) pidi avaringis kolm ja pool tundi
kestnud matšis viies setis numbritega
6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 7:9 alla vanduma
tuneeslasele Malek Jazirile (ATP
78.). Zopp läks kohtumist settidega 2:0
juhtima, kuid lasi vastasel mängu viia
otsustava setini, kus mängis ise maha
5:2 eduseisu.
Vehklemine
Kuigi nad ei pääsenud olümpia-
mängudele,  tegid Eesti epeenaised
Leipzigi MK-etapil võimsa etteaste. Kolm
vehklejad jõudsid koguni kaheksa
parema hulka.  Irina Embrich  saavutas
teise koha. Suurepärase võistluse tegi
ka Kristina Kuusk, kes sai kolmanda
koha ja Erika Kirpu, kes oli kokkuvõttes
kaheksas.
Naiskondade võistlusel Embrich, Kuusk,
Kirpu ja Julia Beljajeva jõudsid finaali,
kuid kaotasid Poolale 38:45. Avaringis oli
Eesti kindlalt 45:29 parem Jaapanist,
veerandfinaalis alistus Hiina napilt 34:33,
ja poolfinaalis noateralt alistus 45:44
Itaalia.
Allikad – Eesti Olümpia Komitee, Eesti
Sõudmise Liit; Enn Hallik, delfi, Wimbledon, jt.

Välisministeeriumi erileht „Välisminis-
teeriumi veebikonsul“ alustas Face-
bookis tegevust. Lehel ‘www.facebook.
com/veebikonsul’ jagavad välisministeer-
iumi konsulaarosakonna töötajad reisi-
infot ja konsulaarteenuseid puudutavat
teavet ning vastavad inimeste
küsimustele. Samuti jagatakse seal
vajadusel nõuandeid ning infot
kriisiolukorras.
Välisminister Urmas Paeti sõnul
võimaldavad virtuaalsed keskkonnad
riigil kodanikega avatumalt ja vahetumalt
suhelda. „Soovime olla oma
oskusteabega keskkonnas, kus inimesed
niigi aega veedavad. Nii saavad
kodanikud kiiremalt ja paindlikumalt just
neile olulist nõu,“ ütles välisminister Paet.
Välisministeeriumi konsulaarosakonna
peadirektori Rasmus Lumi sõnul pakub

Eesti elanike seas praegu populaarseim
suhtlus-võrgustik Facebook hea
võimaluse inimestega otse suhelda.
„Vastavalt vajadusele kaalume veebi-
konsuli tegevuse laiendamist edaspidi ka
teistesse keskkondadesse,“ lausus Lumi.
Välisministeerium on sotsiaalmeedias
tegutsenud viis aastat. Välisminis-
teerium ja Eesti välisesindused on
esindatud Facebookis, Flickris, Twitteris
ning YouTube'is. Samuti on välis-
ministeeriumil ühisblogi. Sotsiaalmeedia
kasutamine on juba varasemalt end
välisministeeriumi jaoks õigustanud,
näiteks ka kriisiolukorras. 2010. aasta
aprillis, mil Islandi vulkaani tuhapilv
põhjustas Euroopa lennuliikluses kaose,
kasutas välisministeerium sotsiaal-
meediat „tuhalõksu“ jäänud kodanikele
transpordivõimaluste vahendamiseks.

www.vm.ee

VÄLISMINISTEERIUMI VEEBIKONSUL JAGAB FACEBOOKIS REISIINFOT

T A G A S I V A A T E D

Vanema põlvkonna külalised eelmises Eesti
Hääles teatatud Nottinghami ümbruskonna
eestlaste grillipeole tunnevad, et nad peavad
tänama selle peo korraldajaid Reet Järviku ja
Toomas Ojasoo kodus toimunud, leidlikult
plaanitsetud toreda aiapeo eest.
Meie eakatele inimestele kes ise enam ajaga
kaasas käia ei jõua, mõjusid ümbritsevate
noorte tragidad askeldused ja arutlused juba
iseenesest  nagu   doos  eliksiiri. Aga pidu näis
pakkuvat  kõigile  peolistele midagi omamoodi
rõõmustavat.
4. juunil, ilusas päikesepaistelises aias
toimunud pidutsemine, tähistas mis tahes
tähtsuse järjekorras, eesti lipu sünnipäeva
päeva, kuninganna  juubelit ja Jaanipäeva.

Peokorraldajate ning külaliste omaabil kaetud
rikkaliku peolaua söökide, grillitud suupistete
maitsmine ja vestlus, noorusest mäletatatud
helide saatel, jaanitulega ja isegi mõne
kergejalgse simmani sammuga, kestis mitu
tundi. Ainult sõnajala õie otsimine jäi peoliste
endi kujutlusvõimele!
Pidu pakkus veel muud meelepärast  aga
teadvustas külalistele ka seda,  et vabadusel
pidutseda on kõrge hind mille eest  maksjate
hulgas on Birminghami Ühendkuningriigi
sõjameditsiini keskuses ravil olevad eesti
kaitseväelased. H.P.
Toimetaja märkus: Kaastegevad peo organi-
seerimisel olid veel Kadri Saat ja Maria Dowbenko.
Suur tänu nendele abi ja suure töö eest.

N O T T I N G H A M I  G R I L L I P I D U
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OOTAME LASTE SUVELAAGRI
SPONSOREID

Sel aastal on ligi 40 eesti soost
last/noort suvelaagrisse registreerinud
nii UKst, Eestist kui ka Saksamaalt ja
registreerimine suvelaagrisse on nüüd
lõppenud, kuna kohad on kõik kinni.
Mõned lapsed Eestist ja Saksamaalt
tulevad laagrisse juba teist, kolmandat
ja isegi neljandat korda! Üks laste
suvelaagri sihtidest on luua sidemeid
kodumaal  elavate noortega ja selle
tõttu on laagrilised ja ka

õpetajad  kodumaa ning teistest
Euroopa maadest  noorte  tuleku üle
eriti rõõmsad.
Kas soovite lastelaagri sponsoriks
hakata?
Laagri  korraldajad on väga tänulikud
sponsoritele, kes viimaste aastate
jooksul on  laagrit  toetanud  rahaliste
annetustega. Koos IEÜ ja IES Tuleviku
toetusega aitab selline toetus
vähemalt   osaliselt   laagri   ja
Rahvapeo kulusid katta.  Nädala
majutuse ning toitlustuse  tasu ühe

lapse eest on tänavu £125.  Iga
väike toetus aitab laagri kulusid katta
ning abistab noori.    Sponsoritele
pakutakse välja tasuta sissepääs
Rahvapeole, prii söögipilet, 10 tasuta
tombola piletit, reserveeritud istekoht
ja soovi korral pannakse sponsorite
nimed ka Rahvapeo kavasse.
Kui soovite lastelaagri sponsoriks
hakata, siis palun võtke ühendust
laagrijuhi, Kristy Sheldoniga - 98 Bates
Lane, Helsby, Cheshire, WA6 9LJ.
tel: 01928 725058

koos taasiseseivumise aastapäeva tähistamisega
toimub laupäeval 18. augustil
Catthorpe Manoris, LE17 6DF.
algusega kell 13.30 kuni hilisõhtuni

Kavas: ‘Viljandi Gypsy Jazz’ ansambel Eestist.
Koosseis: Maarja Soomre – vokaal; Eeva Talsi – viiul;

    Villu Talsi – mandoliin; Jaan Jaago – kitarr;
   Andres Alaru – kontrabass.

‘Suvelaagri lapsed’ esinevad laulu ja rahvatantsuga.
Superloterii - esimene auhind kaks Estonian Air piletid;
tombola ja müügilauad.
Ühislaulud
Õhtul tants ja muusika
Päevapilet £8; pensionärid £5; lastele alla 16 tasuta

Hea transpordi ühendus rongiga London Eustonist Rugbysse;
autoga Londonist M1 (J19); põhjapoolt M1/M6/A14 side punkti;
lähedam lennujaam - Birmingham - siis rongiga Rugbysse (30 min)

LEICESTERI EESTI MAJA
366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS.

Tel: 0116 251 6727
11. august Pool aasta koosolek
  kell 17:00
18. august Transport Catthorpe’i
  Rahvapeole
15. september Pannkoogi õhtu 17:00
20. oktoober Eesti Maja aastapäev
  algusega kell 17:00

Surnud
17. juuli 1987   Kristjan Palusalu,
       kahekordne Olümpia kuldmedalist
17. juuli 1978   Helmi Mäelo, kirjanik
19. juuli 1977   Karl Ristikivi, kirjanik
21. juuli 1997   Olaf Kopvillem, helilooja
3. august 1920  Peeter Süda, helilooja
11. august 1886  Lydia Koidula, luuletaja
Mälestame Inglismaal lahkunud
9. juuli 2003    Heino Linsi,

EV Kotkaristi teenetemärk V klass;
 Leicesteri Eesti Maja esimees

9. juuli 2009    Nigul Kullet,
IEÜ ‘Ümera’ osakonna esimees

14. juuli 1987  Harald Talu
14. juuli 1987  Endel Kalju
14. juuli 1987  Joonas Kelk
15. juuli 1974   Gert Helbemäe, kirjanik ja

Eesti Hääle esimene toimetaja
1. august 1972  Kindral-Major Arthur Lossmann
1. august 1993 Ernst Tarn,

IEÜ juhatuse liige ja laekur 1950-84

Juunikuu Eesti Hääles ilmus Reet Kromeli artikkel
REE koori laululaagri kohta Brüsselis. Tehniliste
probleemide tõttu oli artikkel lugejatele segane.
Avaldame siinjuures artikli uuesti  ja vabandame
Reet Kromelile arusaamatuse eest.

Toimetus
Uute  muusikaliste  nägemuste  kütkes

Ajavahemikul 4. – 6. mai korraldasid REE- koor
(Rahvusvaheline Eestlaste Eksperimentaalkoor)
ja Belgia Beene Segakoor koos ühe erakordse ja
hingekosutavalt  põneva laululaagri.
Ürituse eesmärk oli tutvustada Eesti koorilaulu
traditsiooni jazzmuusika võtmes, sekka ka
maailma meistreid.
Ning lisaks koori koosseisule ühinesid meiega
muusikud Tiit Saluveer (klaver) ja Meelis Sütt
(löökriistad, congad) Eestist, Andi Piliste
(basskitarr) Inglismaalt ja jazzlauljatar Anna
Kuchinsky Londonist.
Koori repertuaaris olid kesksel kohal eesti
autorid: R.Valgre, A.Oit, V.Ojakäär, A.Jaama.
Kuid lisaks oli võimalik nautida helgeid momente
ka jazzmuusika klassikutelt: G.Gershwin,
E.Cooley, D.Ellington, A. C.Jobim. Kogu muusika
oli spetsiaalselt arranzeeritud ja kohandatud
segakoorile.
Ehkki REE-kooril on seljataga juba üks
õnnestunud gospellaululaager (Catthorpe’is,
Inglismaal 2011), meelitas jazz projekt oma idee
uudsusega kokku eesti lauljaid erinevatest
paikadest. Seekordses koorilaagris osalesid
lauljad 7 erinevast Euroopa riigist: Soomest,
Eestist, Saksamaalt, Inglismaalt, Belgiast,
Hollandist ja Luxemburgist.
Projekt oli sõna tõsises mõttes rahvusvaheline ja
kordumatu!

Minul kui dirigendil oli igati rõõm näha meie
proovides lauljaid, kel svingirütm pani sära  silma
ja naeratuse näole! Jalg iseenesest takti löömas!
Rütmimootor meeltes tiksumas! Muusika jõud oli
lummav!
Spontaalselt moodustunud rütmigrupp meie
kaunite ja võluvate naislauljate osalusel oli imeline!
Teie panus rikastas meie kava oluliselt ning
pakkus publikule saalis avastamiserõõmu ja
vaheldust. Aitäh! Ja milline publik! Täissaal oli
emotsionaalselt  kaasaelav ja soe.
Brüsseli Lumeni Kultuurikeskuses esitatava
kontserdiga jäin mina kui dirigent väga rahule.
Olgem ausad – minimaalse ettevalmistusajaga –
reede õhtu ja laupäeva pool päeva – saavutasime
me laval maksimaalse tulemuse! Võttes arvesse
praktiliselt olematut ajafaktorit ning repertuaari
õppimist kaugjuhtimise teel. Vaatamata sellele,
andsid muusikalaagri  osalejad endast oma parima.
Dirigendina on vägagi inspireeriv tööd teha selliste
pühendunud ja motiveeritud lauljatega. Sisimas
tunne, et koos oli korda saadetud midagi väga
erilist.
Neis põnevates koorilaulu laagrites, kus lauljad üle
Euroopa, tekib tavaliselt unikaalne ja kordumatu
loominguline atmosfäär. See omakorda annab
suurt jõudu ja motivatsiooni edaspidiseks eluks!
Seekord eksperimenteerisime me jazzmuusikaga,
nihutasime muusikalisi piire ning tulemus oli
vaimustav!
Ees ootamas uus jazzmuusikalaager Londonis
ning ringreis jõulu gospelkavaga Eestimaa
kirikutes.
Kohtumiseni!
Reet Kromel (kunstiline juht ja dirigent)

IEÜ - Inglismaa Eestlaste Ühing
65. aastapäeva tähistamine.

24. november
Leicester Eesti Majas

Teated ja kava järgmistes ‘Eesti Häältes’

 Järgmine Eesti Hääl  ilmub 11. augustil.
Kaastööd ja kuulutused palume hiljemalt

2. augustiks
Korrektuur:   Tiina Kõiv
Fotod:   Ly Tuubel, Toomas Ojasoo
Eesti Hääle väljasaatjad ja abilised:
Adelies Beermann, Endla Hopkins, Leida
Laumets, Ida Lemsalu, Asta Rank, Artur Sepp

Tähtpäevad
16. juuli 1917 Eesti Rahvuskongress
28. juuli 1946 EELK Londoni Kogudus
        asutati
10. august   Eesti Rahva Võitluspäev
        (Sinimäed 1941)
Eesti Hääl soovib sünnipäeva
lastele õnne
16. juuli    Rein Tisler
17. juuli    Tiina Parts (juubilar)
18. juuli    Reet Järvik
18. juuli    Kalju Niit
21. juuli    Sirje Ilmari
22. juuli    Jaak Tikerpäe
23. juuli    Rein Kalmaru
27. juuli    Linda Veski (juubilar)
29. juuli    Eda Kalvik (juubilar)
31. juuli    Aili Eistrat
10. august   Linda Rootalu
11. august   Andres Taul
12. august   Maarja Reiman
Sündinud
14. juuli 1922 Käbi Laretei, pianist
22. juuli 1839 Jakob Hurt,
        keeleteadlane
26. juuli 1841 C.R.Jakobson,
        ajakirjanik
2. august 1878 Aino Kallas, kirjanik
7. august 1930 Veljo Tormis, helilooja
11. august 1905 Ernst Jaakson,
         diplomaat

Kergejõustik - Mehed
Marek Niit - 200m jooks
Gerd Kanter, Märt Israel ja
Aleksander Tammert - Kettaheide
Mikk Pahapill - Kümnevõistlus
Raigo Toompuu - Kuulitõuge
Odavise – veel määramata
Naised
Anna Iljuštsenko - Kõrgushüpe

Evelin Talts - Maraton
Grit Sadeiko - Seitsmevõistlus
Kreeka-rooma maadlus
Ardo Arusaar (96kg)
Heiki Nabi (120kg)
Judo - Martin Padar (100+ kg)
Vibulaskmine - Reena Pärnat
Sulgpall - Raul Must
Tennis - Kaia Kanepi

Epeevehklemine - Nikolai Novosjolov
Purjetamine
Deniss Karpak - Finn klass
Karl-Martin Rammo – Laser klass
Anna Pohlak - Laser Radial
Lauapurjetamine (windsurfing)
Johannes Ahun ja Ingrid Puusta
Laskmine  - Anzela Voronova -
Õhupüss 10m, väikepüss 50m

Ujumine
Martin Liivimägi - 100m rinnuliujumine, 200
kompleks
Triin Aljand - 50m vabalt
Sõudmine
Paarisaeruline neljapaat -
Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja
Andrei Jämsä
Kahepaat sõudmine - Jüri-Mikk Udam, Geir Suursild

E E S T I  H Ä Ä L  S O O V I B  E E S T I  O L Ü M P I A  K O O N D I S E L E  J Õ U D U  J A  E D U

ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS
lõunad peale suvevaheaega:

23 september;
14 oktoober;
18 november;
9 detsember - jõululõuna.

Eesti Majas Londonis, 18 Chepstow Villas,
London W11 2RB
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E E L S E I S V A D  Ü R I T U S E D RAHVAPIDU
ÕÖBIMISE  VÕIMALUSED

Kõik toad Catthorpe Manoris on nüüd
reserveeritud aga on võimalik broneerida
tuba kahele lähedal asuvas hotellis  Ibis
Rugby East. Interneti kaudu on praegu
(8. juuli) tuba kahele saadaval väga
soodsa hinnaga - ainult £29.
Hommikusöök on £7-50 isiku pealt.
www.ibishotel.com
Hotell on autoga 6. minuti (7,5 km)
kaugusel Catthorpe'ist.


