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SOLISTICA

Meie noored Solistical

25. jaanuar 2019

17 000 ki
kauguselt
Uus-Meremaa vabatahtlikud Constance Mary McDonald ja Eliza Baker
põikasid oma Baltimaade-reisil Hiiumaale, kuna nägid internetis Jaan
Alliksoo ehitatud
Eiffeli torni koopiat ja tahtsid seda
kindlasti oma silmaga kaeda.
Harda Roosna
harda.roosna@hiiuleht.ee

7. – 9. klassi vanuserühmas laulab ka Oliver Leppik (Inspira, juh Helle Rand).

Eesti noorte lauljate konkursil Solistica osaleb tänavu üheksa saarlast ja üks
hiidlane. Saame nendega
tuttavaks.
Saarlased Solistical:
ÜLEVAL: 4.–6. klassi
vanuserühma võistluskontserdil esinevad
(vasakult) Kessu Hollo
(Inspira, juh Pilvi Karu)
ja Kadri-Ann Viherpuu
(Kuressaare muusikakool, juh Kairit Sepp).
ÜLEVALT TEINE: 7.–9.
klassi vanuserühmas
laulavad (vasakult)
Elise-Maria Trei (Kuressaare gümnaasium, juh
Sander Berens), Martin
Vesberg (Saaremaa
ühisgümnaasium, juh
Pilvi Karu) ja Cathrin
Benita Poopuu (Inspira,
juh Pilvi Karu).
ALT TEINE: 10.–12.
klassi vanuserühmas
esindavad saarlasi (vasakult) Iris Kirs (Kuressaare muusikakool, juh
Kairit Sepp), Sten-Erik
Liiv (Inspira, juh Laine
Lehto) ja Katrin Kurvits (Inspira, juh Laine
Lehto).
FOTOD: Meriliis Metsamäe

Hiidlased Solistical:
Janely Elmi võistleb
7.–9. klassi lauljate
vanuse rühmas (Käina
kool, juh Ulvi Tamm).
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Tunnustamata kunstnike
loomingut esitleb Hollandis
Amsterdamis elav Henk Van
Es oma blogis outsider-environments.blogspot.com.
Märksõna all “Estonia” on
seal kirjas kolm kunstnikku: Adelbert Juks, Aleksander Tarvis ja Jaan Alliksoo.
Esimesed kaks on juba manalamehed, aga Alliksoo
kohta on blogis märgitud,
et külastajad on teretulnud.
Samas on toodud hulk pilte
nii Eiﬀeli torni koopia kui
muude ehitiste kohta. Just
need äratasid Uus-Meremaal
elavate noorte tähelepanu.
Mõned kuud Leedus, Lätis ja Eestis seigelnud Constance ja Eliza saabusid reedel Kihnust. Margit Kääramees oli see, kelle poole
pöördus abipalvega kihnlane
Mare Mätas, et ta aitaks toredatele vabatahtlikele tööd ja
tegemist leida ka Hiiu saarel.
Lühikese ajaga ja tänu lahketele abilistele, kes kaugeid
külalisi vastu võtma soostusid, õnnestus Margitil kokku
panna sisukas programm.
“Meil oli õnn olla võõrustatud ja vastu võetud Kaire
Vannase ja tema pere poolt
ning meie eest hoolitseti
väga hästi,” tänas Constance
Hiiu Lehe vahendusel vastuvõtjat.

Heas mõttes
kiiksuga asi
Esimese ekskursiooni tegi
neile päikeselisel laupäeval
Kalli Sein, kui koos käidi
Reigi külas asuvat Eiffeli
torni puidust koopiat vaatamas. “Oleme mõlemad
väga huvitatud tema leidlikust loovusest ja armunud sellesse maailma, mille
Jaan Alliksoo on loonud ja
mille loomist ta jätkab,” jagas Constance muljeid Hiiu
Lehega.
Kalli Sein kirjutas oma
sotsiaalmeedia kontol, et külalised veetsid Jaan Alliksoo
loodud lõbustuspargis poolteist tundi, suutmata varjata
vaimustust ning pärast autos
rääkisid vaid sellest, kuidas
nad võiksid midagi sarnast rajada oma kodus UusMeremaal. “Kahju, et peremees kodus polnud. Tohutud
tänud talle jaksu ja armastuse eest, millega ta oma muinasjutulist ja eripärast maailma loob. See on hindamatu

Jaan Alliksoo ehitatud Reigi Eiffeli ehi

väärtus, mis Hiiumaa eriliseks
ja külastusväärseks teeb,” tänas
Kalli Jaan Alliksood.
Kalli nimetas tema loodu väärtuseks sisemist vajadust sellist
maailma luua, inimese loovust
ja pühendumust, heas mõttes
“kiiksu”: “See on see, mis teeb
asja mujalt tulnute jaoks väärtuslikuks. Siirus ja ehedus. Klanitud
turistipaiku on terve maailm täis,
need on igavad ja ühetaolised.”

Leidsid pärli
Klaasistuudios õppisid Eliza
ja Constance gaasileegis klaasi
sulatama. “Meid õpetati kannatlikult, kuidas klaasiga töötada ja
saime võimaluse avastada seda
tundmatut eriala. Oli ilus vaadata, kuidas ta töötas – täpselt,
hoolikalt ja nõtkelt,” kirjeldasid
nad Kalli Seina stuudios kogetut.
Järgmisel päeval aitasid nad

