
Tartu raekoja kariljoni originaalpalade konkurss 
 
Tartu raekoja kariljoni originaalpalade konkursile laekus 11 teost, mis olid Tartu 
elektroonilisele kellamängule nõuetekohaselt vormistatud. Neljapäeval, 22. juunil kell 16 
kõlasid palad Tartu raekoja platsil, mil žürii vali s välja kolm võidutööd.  
 
Žürii koosseis: Vanemuise teatri peadirigent ja muusikajuht Paul Mägi, koorijuht, helilooja, 
dirigent ja Tartu linna aukodanik Alo Ritsing, Arsise Kellade Kooli õpetaja ja dirigent Mari 
Tooming ning Tartu raekoja kellamängu projektijuht, muusikaprodutsent, organist ja 
kariljonist Merle Kollom. Konkursi võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub 29. 
juunil kell 21, Tartu linna päeva galakontserdil, mil võidupalad tulevad esitamisele.  
 
 
11 konkursipala koos autoritega 
 
Raimo Tilgor „Taevas ja maa“, „Tartu võit“ 
Piret Pajusaar „Tarbatu“ 
Viktoria Grahv „Improvisatsioon mängutoosis“ 
Matis Leima „Vihmane Tartu“ 
Robert Jürjendal „Ballaad taevasele Mariale“, „Kaanon“ 
Markus Robam „Raekoja tants“, „Lepitus“ 
Tõnis Leemets „Võtkem Tartu rütmid“  
Karl Petti „Udus“  
 
 
3 võidupala  
(preemiad vastavalt 500, 300, 200 eurot): 
 
I koht  Markus Robam „Raekoja tants“ 
II koht  Robert Jürjendal „Ballaad taevasele Mariale“ 
III koht Tõnis Leemets „Võtkem Tartu rütmid“  
 
Žürii kommentaarid 
 
Kõik palad olid põnevad, eriilmelised. Žürii oli kolme nimetatud pala kuulumise osas 
võidukolmikusse üksmeelne, esikoha palana eelistati erinevaid palasid. Kuna kõigil olid 
võrdsed algtingimused = puudus kogemus Tartu kellamänguga, siis valituks osutusid need 
palad, mis panid 34 kellaga, konkreetse dispositsiooniga (G2-E5) kellamängu parimal moel 
kõlama. Kõik kolm võidupala on väga erinevad. 
 
„Raekoja tants“ – vaatamata oma minimalistlikule muusikalisele materjalile ja terve loo 
jooksul korduvale rütmifiguurile, eristus see selgelt teistest konkursitöödest, pannes Tartu 
kellamängu maksimaalselt kõlama, täites terve raekoja platsi.  
 
 „Ballaad taevasele Mariale“ – täiuslik kompositsioon, väga ilusate meloodiatega. Iga uus lõik 
üllatas. Vormiliselt väga hea ülesehitusega, kellamängule sobilik pala. 
 
„Võtkem Tartu rütmid“ – täiuslik kompositsioon. Üllatas oma atonaalsuse ja keeruka rütmiga, 
mis samas tekitas omapärase helilise tulemuse. Ainus pala, kus kõrgeimate kellade helid 
täiendasid kogu kompositsiooni suurepäraselt ja need olid kenasti kuuldavad.  



 
 
Eraldi märgiti ära alljärgmised palad (ei ole pingereas): 
 
Robert Jürjendal „Kaanon“ 
Karl Petti „Udus“ 
Viktoria Grahv „Improvisatsioon mängutoosis“ 
Matis Leima „Vihmane Tartu“ 
 
Kolm võidupala ja 4 eraldi äramärgitud pala jäävad autorite nõusolekul Tartu raekoja kariljoni 
aastaprogrammis kõlama.  
 
Merle Kollom 
Tartu raekoja kellamängu projektijuht  
Tel 521 6996  
 

 


