Meeleolukas Popp Tipp - Popp Täpp
Väike-Maarja maile ei tulnud kevad see aasta mitte teisiti vaid ikka traditsiooniliselt valla
laste lauluvõistlusega Popp Tipp - Popp Täpp. Päikeselisel 11. aprillil said muusikahuvilised
seltsimajas kuulata sedapuhku 30 noort lauljat.
Alustasid ikka väiksemad laululapsed, pisematel vanust alles neli aastat. Seevastu olid paljudel
väikestel laululastel parajalt pikad ja tiheda tekstiga laulud, millega nad tublilt hakkama said.
Lauluõpetajad Sirje Sõnum, Angela Raik, Merike Hövelson, Rene Põllumaa, Kaia Klaan, Ly
Ipsberg ja Kelli Pärnaste olid lastega teinud hoolsat tööd. Vahva on vaadata, et muusikasõpru on
palju ja nad ka naudivad ise, mida teevad, samas kui huvitegevuse valdkonnas on praegusel ajal
hulganisti muid valikuid.
Nii mõnigi esineja võttis väljakutse vastu veidi pabistades, kuid mõnigi oli kui vana rahu ise, jättes
närveerimise vanematele ja juhendajale. Pinget aitas maha võtta päeva juht Marek Sandermat, kes
vaheaegadel mustkunstnikuks kehastus ja lõpuks ka oma lauluoskust näitas. Päev kujunes ikkagi
pigem pidulikuks ja rõõmsaks kui võistluseks. Vahepeal maiustati kohvikus koogiga ning tuldi jälle
saali sõpru kuulama.
Žürii seevastu sai oma kohalt lahkuda vaid vaheaegadeks. Vivian Lepa, Kristel Lehtme-Kits, Aare
Treial, Vallo Vildak ja Lembit Kopso vaidlesid tulemuste üle pikalt ja tuliselt, aga sugugi mitte
kurjalt.
Tulemused said järgmised:
Kuni 4aastaste vanusegrupis tunnistati parimaks mõlemad lauljad - Aade Vainjärv ja Rasmus
Villem Lood.
5-7-aastaste laululaste seas:
I koht Kert-Kristjan Kask,
II koht Laura Eenpuu,
III koht Karlotte Lood.
8-10-aastaste vanuserühmas:
I koht Gerli Kaur,
II koht Andry Pent,
III koht Romet Kroll.
11- 13 aastaste lauljate seas:
I koht Keneli Pohlak,
II koht Janely Miadzielec,
III koht Birgit Veermets.
14 aastaste ja vanematest lauljatest:
I koht Kristella Luht,
II koht Maria Olonen,
III koht Birgit Miadzielec.
Eriauhinnna rütmipilliga asjaliku ümberkäimise eest sai Rasmus Villem Lood.
Eriauhind kivitugeva närviga lauljale läks Egert Nilbele, kelle fonoga jälle mingid kummalised
lood toimusid enne kui poiss laulda sai.
Tänavu leidis žürii, et tuleb tunnustada õpetajat, kelle lapsed esinesid julgelt, kaasahaaravalt ja said
oma lauluga hästi läbi. Sündis Tipp Topp juhendaja tiitel, mille vääriliseks tunnistati Sirje Sõnum.
Popp Tipp 2015 tiitli pälvis Brita Moorits ja Popp Täpp 2015 tiitli pälvis Rasmus Villem Lood.
Nemad esitasid oma lood uuesti ning nii sai päev meeleoluka lõpu.

Suur tänu teile, Kaarli talu, AQVA Hotel & Spa, Georgi söögituba, OÜ Avispeamees, et toetasite
meie noori lauljaid. Auhinnakarikad sepistas Ermo Lood. Muusikasõpru ootame laululastele kaasa
elama tuleval aastal ja seda juba 28. korda!
Kristel Lehtme-Kits

