MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi koostöö
kursus:
ANSAMBLI JUHENDAJATE KURSUS ETNO-PEDAGOOGIKA BAASIL
Ansambli juhendajate kursus on mõeldud huvi- ja muusikakoolide pilliõpetajatele,
ansamblijuhendajatele ja head muusikalist ettevalmistust omavatele huvilistele. Oodatud on
ennekõike inimesed, kel oskus mängida mõnd pilli ning kes juhendavad erinevad koosmängu
gruppe.
Eesmärk on anda kursusel osalejatele kätte lihtsad nipid ja trikid, mis aitavad neil väga hästi
hakkama saada erineva taseme ja kooslusega ansamblite ja orkestrite ees saavutamaks kiiresti
koosmängu mõnu. Kursusel tutvutakse erinevate arranžeerimis- ja harmoniseerimisvõimaluste,
dirigeerimiseks vajalike käemärkide, ansambli kui meeskonna toimimiseks vajalike faktorite,
kuulmise teel õpetamismeetodi, ETNO kontseptsiooni ja veel palju muuga. Kindlasti viiakse kogu
õpitu ka koheselt praktikasse.
KURSUSE SISU:
Käesolev kursus toimub 24.-28. oktoober 2022 Pärimusmuusika Aidas, Viljandis.
Ajakava (PS! korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi):
24. oktoober
12:00 kogunemine
12:30 algusring, jäämurdmismängud
14:00 ühine lõunasöök aida kohvikus
15:00 pillilugude õpetamise ja õppimise õpituba 1
18:00 õhtusöök omal käel
20:00 vaba aeg, jämmimine, vaba lava
25. oktoober
9:00 hommikusöök omal käel
9:45 pillilugude õpetamise ja õppimise õpituba 2
13:00 käemärkide õpituba
14:00 ühine lõunasöök aida kohvikus
15:30 arranžeerimise õpituba
16:30 harmoniseerimise õpituba
18:00 seni õpitu kordamine
19:00 õhtusöök omal käel
21:00 vaba aeg, vaba lava, jämmimine, saun
26. oktoober
9:00 hommikusöök omal käel
9:45 pillilugude õpetamise ja õppimise õpituba 3
11:00 õpitu praktikasse rakendamine 1
14:00 ühine lõunasöök aida kohvikus
15:00 õpitu praktikasse rakendamine 2
19:00 õhtusöök omal käel
21:00 vaba aeg, kontsert, saun, vaba lava
27. oktoober
9:00 hommikusöök omal käel
9:45 õpitu praktikasse rakendamine 3
13:00 käemärkide õpituba

14:00 ühine lõunasöök aida kohvikus
15:00 peaproov kontserdiks
18:00 õhtusöök omal käel
19:00 kursuse lõppkontsert
Saun, jämmimine, vaba lava
28. oktoober
10:00 hommikusöök omal käel
11:00 tagasiside kursusele
12:30-13.30 lõpuring
MAKSUMUS
Kursus on osalejatele tasuta tänu Eesti Kultuurkapitalile, kuid igaühe kanda oleks majutus- ja
toitlustuskulud. Majutus Just Restis maksab 15 eur öö/in. kohta. Ühine lõunasöök
Pärimusmuusika Aidas koos 1 kohvi-tee pausiga, 12 eur/päev. Lisaks on võimalus võtta majutus
koos hommikusöögiga, mis teeb kokku 20 eur/öö.
REGISTREERUMINE
SIIN saab registreeruda kursusele hiljemalt 1. oktoober 2022!
Kursusel saab osaleda 18 inimest ning osalejate valiku teevad juhendajad vastavalt pilligruppide
mahutavusele.
Registreerudes kursusele palume oodata ära korraldaja kinnituskirja, mis kinnitab kursusel
osalemise.
KURSUSE JUHENDAJATE (Merike Paberits, Tanel Sakrits, Elina Kasesalu) teadmised ja
oskused põhinevad ETNO laagrites omandatule ehk ETNO pedagoogikale. ETNO on üks muusika
loomise formaatidest, mis ühendab endas erinevaid päritolu ja kultuure. Olulised tunnused ETNO
juures on:
 puudub hierarhia, s.t kõik on kordamööda õpetaja ja õpilase rollis
 silmast silma kontakt
 vastastikku erineva muusika ja kultuuri lugupidav tunnustamine
 empaatiline suhtumine kõigesse ja kõigisse
 kuulmise teel muusika õppimine
 koosmäng ehk kohe ja koguaeg mängitakse koos, mis annab suure eduelamuse ja loob

hea meeskonda kuuluvuse tunde

 õpitu viimistletakse koheselt esinemiskõlbulikuks, s.t et kohe kui meloodiad on

omandatud, luuakse sellest ka piisavalt lihtne seade (taaskord ilma suurte
üleskirjutusteta), mida on võimalik koheselt ka teistele esitada. See suurendab
eduelamust veelgi.

Tänaseks toimub ETNO laagreid üle terve maailma ning Eesti oli maailmas teine riik, kus 1997.aastal
etno laagrite traditsioon alguse sai. Laagrite õppetööd ja loomeprotsessi paremaks ja sujuvamaks
muutmisel on välja kujunenud ning pidevas arendamises ETNO-le omane pedagoogika. ETNO
pedagoogika on välja töötatud EthnoFonik meeskonna poolt Prantsusmaal. ETNO pedagoogika
on muusika õppimisviis, mis põhineb just neil eespool loetletud tunnustel.
Merike Paberits
Merike on vabakutseline muusik ja õpetaja. Tema põhiinstrumentideks on flööt, eesti torupill ja
parmupill. Hetkel töötab koosmängu ja rahvapäraste puhkpillide õppejõuna TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemias ning on Eesti ETNO laagri kunstiline juht.

Merike on tuntust kogunud järgnevates koosseisudes: Nikns Suns, Black Bread Gone Mad,
Paberits & Tirmaste ja VEM.
Merike on ETNO-pedagoogika kursuse läbinud 2012. aastal Pariisis “EthnoFonik I” kursusel ning
täiendanud end järelkursusel “EthnoFonik All Stars” 2017. aastal. Ta on oma teadmis
rakendanud ja uusi kogemusi kogunud erinevates ETNO-laagrites: Eesti ETNO (osaleja aastast
2005, juhendaja aastast 2010), ETHNO France (osaleja 2010.a), ETHNO Histria (osaleja 2009.a)
ja ETHNO Palestine (osaleja 2017).
Tanel Sakrits
Tanel on pärit Jõgevalt, õppinud Viljandis pärimusmuusikat ja elab hetkel Tallinnas. Igapäevast
pillimehe leiba teenib Tapa muusika- ja kunstikoolis ning Tallinnas Georg Otsa nimelises
muusikakoolis (sügisest 2022 MUBA). Tegutsemist jagub ka mitmetes bändides – näiteks
MANDOTERROR, Estlager jt. 2023. aastal toimuval Laulu- ja tantsupeo “Minu arm” koosseisus
toimuval Rahvamuusikapeol on Tanel näppepillide liigijuht.
Ta on osalenud Etnolaagrites Eestis, Rootsis, Uus-Meremaal ja Soomes. 2018-2020 oli ta ka
Laste Etno juhendajate hulgas.
Elina Kasesalu
Elina on Tartumaalt pärit noor viiuldaja, kes sai pärimusmuusika pisiku külge mitmeid aastaid
tagasi just Eesti ETNO laagris, rahvusvahelistest projektidest tulenev rōōm ja inspiratsioon
innustas osalema ka välismaistes projektides, sealhulgas Sloveenias ja Taanis. Ta on lõpetanud
TÜ VKA pärimusmuusika eriala ning mängib ansamblis LEIK.
Korraldus ja info:
Margit Kuhi
EPMK haridusosakonna juht
+372 55687474
margit.kuhi@folk.ee

