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liikmete üldkoosoleku protokoll 

 
 

Tallinnas         09. jaanuaril 2008 
 
TAN liikmete üldkoosolekust võttis osa või oli esindatud koori 27 liikmest 26 (osavõtnute 
nimekiri ja volikirjad lisatud). 
Üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 
Koosolekut juhatas Hille Leiten, protokollis Kaili Siilak. 
Koosolek algas kell 17.40 
 
Päevakorras 
 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine, juhatuse aruanne: 
• Hille Leiten koori tegevusest aruandeperioodil 
• Andrus Siimon koori muusikalisest tegevusest  
• Kaili Siilak raamatupidamise aruanne 

2. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uue esinaise valimine 
 
 

1. 
 
Koori esinaine Hille Leiten esitas ülevaate koori tegevusest aruandeperioodil (lisa 1). 
 
Andrus Siimon esitas dirigendina kokkuvõtte koori loomingulisest tegevusest ja 
tulevikusuundadest. Just tänasel päeval täitus Andrusel 2 aastat dirigendina TAN-i ees. Ta tuli 
koori väga suurte ootustega. Distsipliini probleem – kahetsusväärne paratamatus. 
2006 I pool – oli väga rahul. A. Ratassepp 80 – igati õnnestumine. 
2006 II pool – suurim väljakutse oli konkurss Tallinn 2007. Töö läks tõusvas joones, küll ehk 
mitte nii tempokalt kui oli lootnud. Koori taset arvestades oli TAN-i tulemus konkursil korralik. 
2007 I pool – värvikas Rahvusvaheline koorifestival Saksamaal Wuppertalis. Tehniline praak ei 
suutnud rikkuda Saksamaal olnud koosseisu pühendumisest tulenevat muusikalist energiat. 
Publik oli tänulik.  
Eelmisest hooajast otsest ebaõnnestumist ei oskagi välja tuua. Suhteliselt stabiilne. 
2007 II pool – ei uskunud sügiseks nii suurt tagasilööki. Tagasiminek kvaliteedis, mille peamine 
põhjus koosseisu vähenemine (eelkõige tugevamate lauljate näol). Haapsalu kontserdi kohta ei 
saa enam öelda „hästi” (emotsiooni rikkus Ave Verum Corpus). Tehniline praak toob kaasa 
emotsiooni langemise. Ainus õnnestumine E. Mägi Üks hetk. 
Jõulukontserdid: Põltsamaa kontsert oli võrreldes Pühavaimu kirikus toimunuga õnnestunum, 
Tallinnas ei tekkinud päris õiget õhkkonda. 
Tulevik. TAN on ja peab jääma Eesti üheks arvestatavaks kontsertkooriks, püüdlus ja tase A-
kategooria kooriks. Tõuse ja mõõnasid ikka on. Praegu aga lausa kriis, millest tuleb välja tulla. 
Kui tema meetoditega see ei õnnestu, peab ta oma kohast tagasi astuma. Lubab, et annab endast 
kõik. 
Lihtsat ja kiiresti toimivat võtit ei ole. Esmane ülesanne on leida juurde lauljaid. Iga laulja 
individuaalne testimine 14.01 ja 16.01 proovides. Edasijõudmine uue repertuaariga on liiga 
erinev, kuid eks see on harrastuskoori juures paratamatu. Varuda mõistmist, head tahet, 
missioonitunnet koori kui terviku suhtes. Lauljad, kes ei ole nii tugevate eelduste ja võimetega, 
peavad samuti üles näitama suuremat vastutust (osalemine proovides, kodutöö). Liugulaskmist 
teiste najal olla ei tohi. Siis see liug lähebki allamäge. 



Lahtilaulmine on iga proovi ülitähtis osa. Dirigent ei ole teadlikult alustanud proovi enne, kui 
teatud hulk lauljaid on kohal, kuna koori kui terviku osas on kasutegur paari lauljaga alustades 
null. Lahti laulmata kannatab iga proovis ettevõetud laul. 
Hääleseade. Loodetavasti jaanuarikuu jooksul kaasab dirigent professionaalse hääleseadja, kelle 
abil viiakse läbi nii individuaalset kui ka häälerühmade kaupa hääleseadet. 
Mure puudumiste pärast. Olukord, et pool aastat õpitakse paari lugu (Sink, Ramish) ja 
esiettekanne ikka ei hiilga, ei saa jätkuda. Loomulikult on Kuldar Singi Ave Maria ka suure 
koori lugu, mis ilmselt paremini kui Põltsamaal praeguse koosseisuga kõlama ei saagi. 
Lauljad. Püüd kutsuda tagasi koorist lahkunud lauljaid. Lubab ise rääkida nendega, kes on 
lahkunud rahulolematusest. G. Otsa muusikakoolist tal eriti ei õnnestu noori koori meelitada, 
kuna nad on niigi ülekoormatud ja nende ootused on ilmselt ka kõrgemad. 
TAN 50.a juubelit sügisel 2009 tuleb tähistada väärikalt ja kvaliteetselt. Juubeliks anda välja ka 
CD-plaat (I salvestuse etapp 26. või 27.04). Igal juhul osavõtt 15.11.2008 naiskooride konkursil. 
Suvel 2009 kindlasti sihiks ka rahvusvaheline konkurss. 
Poolelioleva hooaja plaanid: Niguliste, 17.05.2008 kevadkontsert võiks olla Tallinnast väljas (nt 
Tartu Jaani kirik), 08.06.2008 Naiskooride laulupäev Türil, august 2008 Gotlandi saar Keskaja 
päevad, võimalik variant 28.05-01.06.2008 Pärnu koorifestival. 
 
Kaili Siilak esitas ülevaate koori raamatupidamise aruandest (lisa 2).  
 
Kõikide poolthäältega võeti vastu o t s u s: 
kinnitada TAN majandusaasta aruanne. 
 

2. 
 
Seoses Hille Leiteni avaldusega astuda tagasi koori esinaise ametist, tegi Ülle Lammertson 
ettepaneku valida uueks esinaiseks Anu Juurik´u. Teisi kandidaate ei esitatud.  
Salajasel hääletusel võeti vastu o t s u s: 
valida järgnevaks kaheks tegevusaastaks koori esinaiseks Anu Juurik, kes määras juhatuse 
järgmises koosseisus: Tiina Palumaa (koorivanem), Mare Lepik  (kroonik), Anne Tang 
(noodikogu hoidja), Lea Kull (varahoidja), Kaili Siilak (raamatupidamise korraldaja), Ülle 
Tomik (konsultant).  
Poolt anti 23 häält, vastu 1, erapooletuid 2. 
 
Ülle Tomik tegi ettepaneku kutsuda tagasi ka vanusepiiri ületanud lauljaid (nt I sopran Urve 
Tellas, kelle hääl vanusepiiri saavutamisel võimaldas veel kooris laulda). Selgitati, et seda 
otsustab dirigent iga laulja puhul individuaalselt. 
 
 
Koosolek lõppes kell 19.00 
 
 
 
 
Hille Leiten      Kaili Siilak 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


