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MEIE LOO ALGUS
Viis aastat tagasi kutsuti Kose lastekoor osalema Pyhatunturil aset
leidvasse muusikaliprojekti „Metsän peitossa“. Etendus põhines kohalikel
legendidel ja muistenditel ning seda esitati spetsiaalselt selleks ehitatud
laval. Lava asus keset Lapimaa muinasjutulist rohelust, mis sobis
suurepäraselt muusikali tegelaste, maahaldjate, elupaigaks.
Etendus avaldas kõigile osalistele suurt muljet ning Kose lapsed nakatusid
seal esmakordselt looduse- ja muusikalipisikuga. Koor naases tundrasse
muusikali tegema ka kahel järgneval aastal. Iga kord koju tulles, üritasid
lapsed enda sõpradele ja perekonnale selgeks teha, mis tunne neil oli selles
projektis osaleda. Juba eos teadsid nad, et tegelikult pole võimalik kõike
seda võimsust ja ühtekuuluvustunnet sõnadesse panna. Ometi sooviti, et ka
kodused saaksid toimunust aimu. Sealt hakkaski arenema mõte, et miks
mitte korraldada midagi taolist ka Kosel. Esialgne plaan oli tuua Soome
muusikal koos kõigi oma näitlejatega Kosele. Ajapikku selgus, et see
muutuks liiga keeruliseks ja kulukaks. Kuid kangekaelsed koorilised ei
jätnud oma jonni ja tahtsid siiski millegagi hakkama saada. Esimese
sammuna hakati otsima võimalusi lava ehitamiseks.
2008. aasta sügisel valmiski meie oma noortelava. valmimisel oli suur osa
ka kohalikel noortel. Noored valmistasid omade jõududega ehitusplatsi
ette, puhastasid selle võsast, korrastasid lava ümbruse ja toimetasid
materjalidega. Keerulisemad tööd tegi ära küll ehitusfirma, kuid siiski võib
selle lava valmimist pidada suuresti noorte enda kätetööks.Edasi oli vaja
välja mõelda, et mis sel laval toimuma hakkab. Kõikide mõtted keerlesid
ikka veel muusikali ümber. Selle jaoks võeti ühendust Krista Tiitmaaga,
kes pani kirja meie muusikali esialgse teksti ning kirjutas valmis kõik 11
laulu.

RAHA – RAHA – RAHA
Loomulikult nõuab sellise ulatusega ürituse korraldamine päris mitut
krooni. Kõigepealt pandi plaanid paika ning otsustati ära, kes millega
tegelema hakkab ja mida üldse teha vaja on. Seejärel hakati otsima
sponsoreid. Esimese asjana kirjutati valmis suurepärane projekt, kus paluti
Euroopa Noortelt muusikali ellu viimiseks raha. Projektijuhiks sai Nele.
Samuti saadi toetust Eesti Kultuurkapitalilt ning selle Harju Ekspertgrupilt.
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(ukssammsinnapoole.wordpress.com) , mille esimene sissekanne tehti 10.
veebruaril. See oli esimene samm muusikali reklaamimiseks.
Märtsis selgus, et Euroopa Noored on nõus meie projekti toetama ning see
tähendas, et tuli nobedalt tööle hakata. Samuti toetas Eesti Kultuurkapital
stipendiumiga muusikali teksti ning laulude autorit Krista Tiitmaad ja
Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupi stipendium läks orkestreeringu eest
Ott Kasele. Projekti olid nõus sponsoreerima ka MTÜ Helimer, Kose vald,
Laura Kauplus ja ANK Varaait.
LAVAL ENNE MUUSIKALI
Esimese asjana tuli lava korda teha ning selleks korraldati 16. mail
heakorratalgud, kuhu olid oodatud kõik entusiastidest vabatahtlikud, kes
soovisid peagi sel laval midagi toimumas näha. Erinevas vanuses noored
ning ka mõned vanemad abilised puhastasid lava, lava ümbrust ning jõge.
Lava ümber kanti kruusa ning mulda ja nõlvadele rulliti katteks muru.
Talgute käigus rajati ka õdus teerada,

mida mööda

kiiremini

esinemispaika jõuaks.
Peale talguid leiti, et lava näeb viis pluss välja ning viimane aeg oleks
korraldada lava avamine. Kuupäevaks seati 23. mai. Sel õhtul ootasid
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paljud kohalikud leelotajad ning jalakeerutajad enda esinemisjärjekorda.
Teiste seas kõlas muusikali esimene lugu „Oma rada“. Leidsime, et on ka
paras aeg tänada inimesi, kes on toetanud meid nõu ja jõuga, et lava lõpuks
valmis saaks. Neile anti lilled ning sümboolne puidust vasar. Ürituse kõige
pidulikuma hetke tähtedeks olid aga vallavanem Vello Jõgisoo ning
ehitusnõunik Joe Tamme, kes lindi läbi lõikasid. Sellega kuulutati Kose
noortelava ametlikult avatuks.
Nüüd kui lava valmis, oli aeg pühenduda meie projektile. Selleks, et noored
teaksid

täpsemalt,

mida

kujutab

endast

projektijuhtimine

ning

meeskonnatöö, korraldati koolitus, kus räägiti, kuidas oleks üldse mõistlik
projekti alustada. Selgitati, et esimese asjana oleks tark püstitada eesmärgid
ja alles seejärel hakata neile lahendusi otsima. Räägiti, kuidas selgitada
välja riskid ja need minimaalseks muuta. Arutati eelarve koostamist ja
kasutamist ning meeskonnatöö pidepunkte. Lisaks selgitati, kuidas tuleks
jagada ülesandeid ning kuidas omavahelisi pingeid vältida.
Loomulikult oli vajalik välja mõelda ka muusikalile oma logo. Selle
ülesande võtsid enda peale Mikk, Mari-Ann ja Vesse. Mai lõpuks valmis
lihtne ja tabav logo, mida oli edaspidi kujutatud kõigel, mis muusikaliga
seotud.
Kuna muusikali etendusteni oli veel piisavalt aega ning et lava niisama
tühjalt ei peaks seisma, otsustasime korraldada kontserdisarja „Maheda
muusika õhtud“, et pakkuda Kose inimestele meeldivaid muusikaelamusi
ning samuti reklaamida muusikali. Neljal järjestikusel reedel astusid
noortelaval üles Kosega lähedalt või kaudselt seotud noored andekad
muusikud. Esinejateks olid Kristel Viidik ja Ade Luts, Jazzynelly, Vox
Melliculus ja Sõbrad ning Carolina Laos ja Helena Anni. Kontsertsari oli

edukas ning rahvast, kes enda kuulmismeelt mesinootidega hellitamas
käisid, oli oodatust rohkem.

KUST TULID NÄITLEJAD?
Näitlejate otsimine jäi Mehise ja Heli ülesandeks. Mati Kõrts oli Helile
nõusoleku osalemiseks andnud juba enne, kui midagi konkreetset üldse
toimuma hakkas. Sama oli teinud ka Marika Vaarik, kuid kuna ta sai uue
tööandja ja kaotas vaba aja, siis leidis Heli tema asemele Kaie, kellega oli
lausa rõõm koos töötada. Ken jäi Helile silma poistekooris ning ta
iseloomustas tulevast Käbi kui „põlevate silmadega poissi“. Ülejäänud
osaliste leidmiseks korraldasime Kose Gümnaasiumis castingu. Enne seda
leidis Mehis Tartu Tudengiteatrist lavastajaks Lennarti, kes küll mõtles
veidi aga siiski üsna mõistliku kiirusega nõustus. Castingult leidsime kaks
näitlejat: Oti ja Kelli, kes mõlemad näitasid seal end väga heast küljest.
Kahjuks tuli end näitama küllaltki vähe meile sobivas vanuses noori ning
mitmedki suure potentsiaaliga noored jäid millegi pärast koju. Lõpuks
leidsime nad siiski oma telefoniraamatutest ning suutsime ka inimestele
selgeks teha, kui tore projekt meil plaanis on. Nii saime endale Peebu ja
Kaari. Plaan kaasata välisjõude oli algusest peale, et tuua Kosele värsket
verd ning uusi tuuli. Otsingud olid pikad, kuid lõppesid meiliga Kristjanile
ja Rasmusele, keda Mehis olin korra filmivõtetel näinud. Poisid olid kohe
nõus, mis sellest, et nad ei teadnud midagi Mehisest, Kosest ega ka
muusikali projektist. Väidetavalt tegid nad seda armastusest teatri vastu. Jäi
veel leida kaks tüdrukut. Järgmisel meeskonnakoolitusel tuli kostümeerija
Piibe ning avaldas salaja soovi saada hoopiski Bibiks. Nii ka läks. Esimeses
proovis puudus veel vaid üks näkk. Natuke mõtlemist ning jällegi telefonis

sirvimist ning leitud oli Susanna, kes Mehise kutset naljaks pidades siiski
kergeusklikult kümne minuti pärast kohale tuli. Olidki kõik leitud.
Oli küll veidi segadust, otsimist ning moosimist, kuid rõõm, mis pärast
viimast etendust torti oodates osalejate silmis säras, näitas, et kõik läks just
nii nagu pidi. Kõhklejatest olid saanud entusiastid ning entusiastidest
fanaatikud või kosekad.

Vaikselt hakati erinevate meeskondadega tööle. Kõige sahmerdamise
vahepeal suutsime kokku kutsuda ka orkester, mis samuti koosnes
kohalikest andekatest noortest. Kui orkestrandid partiid kätte said, hakkasid
nad kibekiirelt harjutama, sest tööd oli palju. Aeg-ajalt kohtuti ka
orkestriseadete tegija Ott Kasega, kes aitas neil muusikat kokku panna.
Orkester tegi palju lisaproove ja nii mõnedki proovid lükkusid hilistele
õhtutundidele. Seega võis kooli lauluklassist kuulda kõige veidramatel
kellaaegadel viiulikeelte helisemist, flöödi kõla ning trummipõrinat.
Muusikali koor tuli esmakordselt kokku 6. juuni hommikul, mil tutvuti
esimeste lugudega.
Samal päeval kohtusid esimest korda ka kõik näitlejad, et põhjalikumalt
tekstiga tutvust teha ning aimu saada, keda täpsemalt nad etenduses
kehastama peavad. Näpunäiteid jagasid Lennart ja Mehis, kes püüdsid oma
esmast visiooni näitlejatele edastada.
Selleks päevaks olid valminud ka esimesed muusikali märgid, mida iga
osaleja juba uhkusega enda riiete külge võis kinnitada.
Aeg-ajalt kohtusid näitlejad lavastajatega, et enda stseenis selgust saada.
Kord töötasid Mehis ja Lennart sõduritega, kord näkkidega, kord tuli
nõuandeid jagada Metsaemale, Kutile ja Bibile. Kui Lennart oli kaugel
Tartumaal, valmistas Mehis näitlejaid ette lavale minekuks ning mängis

nendega läbi erinevaid etüüde ja jagas lavalisi näpunäiteid. Peale iga
kohtumist oli tunda, et taas on mingi jupike suurest puslest paika saadud.
Kui orkester ennast juba piisavalt kindlana tundis, said näitlejad nendega
koos enda soololaule harjutama hakata.
Selle vaba graafikuga prooviperioodi jooksul valmisid ka esimesed
reklaamklipid, milles võis näha Rasmust, Otti, Mehist, Peepu ja Lennartit.

NÄITLEJAD RIIDESSE!
Suve alguses hakati tegelema ka osatäitjate kostüümidega. Ideid käisid
koolis jagamas kogenud käsitöömeistrid Gunta Randla ja Tiiu Raime.
Nende ideed sobisid meie ideede ja kujutlusega muusikalist. Nõu tulid
andma ka Kose Kunstikooli õpetajad Tiia Rodi ja Margit Mikk.
Kostümeerimise eest vastutavad Piibe ja Liset said peale esimest
koosolekut

veel

korduvalt

kokku,

et

panna

paika

täpsemad

kostüümikavandid ja kangavalikud.
Esimese asjana hakkasime välja lõikama koori kostüüme. Kaasa lõid ka
memmed päevakeskusest, kelle abiga valmis suur osa koorikostüümidest
Kose kooli moodsa tehnikaga käsitööklassis kiiresti. Seejärel hakkasid
õmblustöökoda külastama näkid, kelle pikupüüdvalt sillerdavad kleidid
Piibe käe all kuju said. Käbi, Metsaema ja orkestri riided valmisid nobedate
näppudega Liseti, Merikese ja Nele käe all. Sõdurite riided aga saime
hoopis laenata kohalikust Kaitseliidu Malevast. Kui küsisime Toomas
Kutsari käest laenuks lapilisi pükse, siis arvas tema, et ühe õige sõjaväelase
juurde, kes Erna retkeks valmistub, peavad käima lisaks kindlasti ka kiiver
ja vöörihm. Ka sõjaväesaapad laenasime, et oleksid “nagu päris”. Jõevana
kostüüm ning suursugune parukas said valmis alles esimese etenduse päeva
hommikul. Kui koor, näitlejad ning orkester proovidest puhkasid, toimus

õmbluskojas kiire töö. Kõik kostüümid valmistati suure loovuse ja lihtsate
nippide abil. Võis juhtuda, et masinad vurisesid käsitööklassis ka hilistel
õhtutundidel. Kostüümiosakonna uksed olid kõikidele õmblusfanattidele
valla ning seega said kätt harjutada nii tublid emmed, koorilauljad kui
mõned näitlejadki.

HAKKABKI PEALE!
10.

JUULIST

algas tiheda graafikuga ettevalmistustsükkel, kus kõikide

kohalolek oli äärmiselt oluline. Selle prooviperioodi ajal võis näha laval
pidevat tööd, mille vahepeal osalised end Kose kooli sööklas maitsvate
roogadega kostitamas käisid. Kui kered olid silmini täis pugitud, jätkus töö
samasuguse hooga. Erinevus oli ainult selles, et nii mõnelgi terendasid juba
silme ees õhtused puhkusetunnid. Kogu proovinädala juures oligi kõige
meeliülendavam see, et väga erinevate taustadega noored leidsid ka õhtuti
endale ühiseid tegevusi. Nii mõnelgi korral külastati erinevaid Kose saunu,
mängiti

lauamänge

või

veedeti

vesteldes

niisama

aega.

Esimese päeva veetsid laval ainult näitlejad, kes üritasid etendust esimest
korda algusest lõpuni läbi mängida. Seda küll arvukate katkestuste ja
täpsustustega, kuid ometigi oli päeva lõpuks märgata progressi. Koolis
toimetasid koor ja orkester oma osade kallal ning koorilised said enda
metsahõngulised rõivad kätte. Päeva teises pooles võis leida koori ja
orkestri üheskoos muusikaklassist laule harjutamas.

11.JUULIL osutus näitlejaid häirivaks faktoriks vihmane ilm, kuid ega
sellepärast töö seisma ei jäänud. Kõik kolisid koolimajja, kus tegeleti
laulude harjutamisega ning Rasmus ja Mehis mõtlesid välja humoorikaid
vaheklippe. Hiljem tegeleti ka lavadekoratsioonide ülespanemisega, mis

tähendas, et tuli maskeerida orkestrile mõeldud katusealust ning tuli
valmistada aks, et näitlejatel oleks koht, kus oodata oma lavajärjekorda.
Sellega tegelesid Susanna, Kertu, Risto ja Vesse.

12.JUULIL kogunesid näitlejad taas lavale ning järjekordselt hakati pusima
läbimängu kallal. See pühapäevane päev tundus ka ülimalt sobiv plakatite
üles riputamiseks ning flaierite ja märkide jagamiseks. Selleks tõmbasid
Erki ja Mihkel karu- ja jänesekostüümid selga ning läksid lähiümbruskonda
muusikalist

informeerima.

Hiljem

tõmbas

Peep

Mihkli

asemel

mõmmikostüümi üll ning Erki ja Peep jooksid jänese ja karuna Kose laadal
ringi ja jagasid ostlejatele märke ning flaiereid. Lustakas ning lihtne
reklaamimine äratas huvi nii mõneski inimeses.

13.JUULIL pandi muusikal esmakordselt kokku nii nagu paberil kirjas oli.
Kogu meeskonnast olid veel puudu pillimängijad, kes sel neljandal
proovipäeval veel lavale ei tulnud. Nii koorile kui ka näitlejatele tehti
lõplikult selgeks kes, kust ja millal peab lavale või lavalt maha liikuma.
Samuti tegeles Mari usinalt edasi koori koreograafiaga.

14.JUULI Harjutamine-harjutamine-harjutamine. Päev möödus koreograafia
ja läbimängu tähe all.

15.JUULI oli pöördepunkt meie muusikali proovitsüklis, sest esmakordselt
selle hullumeelse nädala jooksul ühines meiega pealavastaja Lennart, kes
etenduse taas osadeks lammutas ning selle seejärel hoolikalt uuesti kokku
pakkis. Nii mõnigi stseen sai endale uue kuue ja näkid jäid peale tunde.
Esimest korda tulid progressi kaema ka muusikali autor Krista ja

orkestriseadete tegija Ott. See päev oli pikem ja raskem kui eelmised, kuid
see-eest väga produktiivne. Seekord oli näitlejate ja kooriga ühinenud ka
orkester, kellega koos sai kõik laulud läbi proovitud. Sellel päeval oli palju
esimesi asju, sest esmakordselt said näitlejad proovida ka mikrofoni
rääkimist-laulmist ning samuti jagati kõigile kelmika jalajäljega muusikali
T-särgid. Proovipäev lõppes esimese kontrolletendusega ehk esimest korda
üritati

muusikal

läbi

mängida

ilma

ühegi

katkestuseta.

Sama päeva õhtul valmis ka uus reklaamklipp, mis nõudis meie näitlejatelt
mitut muusikalist üles astumist ja palju fantaasiat. Selles klipis võis näha
Piibet, Kristjanit, Peepu, Mihklit ja Elvist. Lõbus-naljakas klipp andis aimu
meie noorte andekusest ning muusikali huumoriprismast.

16.

JUULI

saadeti mööda mitmeid kordi muusikali läbi mängides. Kord

katkestustega, kord ilma. Antud kuupäev tähistas nädal aega kestnud
prooviperioodi lõppu. See päev pühendati viimistlemisele ja viimastele
näpunäidetele.

17.JUULI hommik algas kerge närvikõdi ning peaproov-etendusega, kus
võis esmakordselt näha kõiki osalisi kostüümides. Eks ikka tegijatel oli
närv sees, sest sama päeva õhtul pidid nad andma esimese etenduse.
Enne etendust kogunesid kõik endale ette määratud kohtadesse. Lavastajad
käisid näitlejatele viimaseid näpunäiteid jagamas ning üksteisele sooviti
kõike, mis pähe tuli ja vähegi muusikaliga seostus. Õnne soovides koksati
sõbralikult

põlvega

üksteise

istmikuid

ning

öeldi

kaasa

mõned

julgustavamad sõnad. Aeg-ajalt kiigati publiku poole ning suurepärase
üllatusena märgati, et rahvast on tunduvalt rohkem kui ametlikke istekohti.
Jänkut esimest korda laval nähes neelatasid kõik sügavalt, kihistasid naeru

ja valmistusid vaikselt enda stseenideks. Lava taga tehti viimaseid
hääleharjutusi,

naerdi

pisarad

silmas

ja

arutati

toimuvat.

Vaikselt veeres etendus laval lahti ning kõik loksus paika. Kõikide muljed
peale esimest etendust olid vaid positiivsed. Esinejad kiitsid head tunnet,
mis laval olles sisse puges, pealtvaatajad kiitsid Kose andekaid noori ning
meeskond

hi ngas

ker gendat ul t ,

et

kõi k

val mi s

sai .

Õhtul koguneti taas lavale, et tähistada esietenduse õnnestumist. Nele ja
Mari pakkusid kogu seltskonnale suussulavat küpsisetorti. Sel õhtul jagati
omavahel esimesi muljeid, ennustati tulevikus toimuvat ning arutleti
muudel põnevatel teemadel. Seitse vaprat jäid terveks ööks lavale, et
tehnikal silma peal hoida. Nende jutud kestsid märksa kauem kui teistel.
Mingil hetkel pugesid kõik enda magamiskottidesse, räägiti veel mõned
huvitavamad mõtted ning suiguti mesimagusasse unne tähistaeva all.
Järgmisel hommikul kella üheksa paiku võttis Heli valvekorra üle ning
laval tukkunud noored läksid koju end etenduseks valmis sättima.

18.JUULI oli esimene päev, mil näitlejad, koor ja orkester ei loivanud oma
hommikuste nägudega proovi. Kell 11 olid kõik särasilmsed osalised
kostüümides ning valmis tegutsema. Kõik koos tehti hääleharjutusi,
võimeldi veidi ja valmistuti teiseks etenduseks. Isegi mudilased olid täitsa
ärkvel. Üleüldse tuleb mudilasi kiita, sest lõpuks said nad hakkama
kõigega, mis neil teha kästi. Nad laulsid suu korralikult lahti, liikusid nii
nagu Mari neile ütles ning mõned, kes Metsaema lasteks olid, said
suurepäraselt enda näitlemisülesannetega hakkama. Kuigi etenduste ajal
tuli neile nii mõndagi meelde tuletada, said nad siiski nende vanust
arvestades vapralt hakkama.

Kell tiksus 12 ning taas saabus jänes lavale. Etendus algas. Näitlejad olid
rahulikumad kui esietendusel, kuid ometi oli põnev taas enda lavakogemust
täiendada. Etendus möödus ilma suuremate viperusteta. Eks igal ühel olid
oma ehmatavad lood, mida rääkida, kuid publik arvas, et kõik pidigi
niimoodi olema.
Peale etendust võtsid kõik kostümeeritud noored ja vanad end rivvi ning
kõndisid üksmeelse rongkäiguna koolimajja, kus neid ootas ees isuäratav
lõunasöök.
Vahepeal oli mõnetunnine paus, mil osalejad käisid end jões kosutamas,
kodus puhkamas ning mõned nautisid lihtsalt ilusat ilma. Kella kuueks
hakkas tegijarahvas taaskord lavale voolama. Meid ootas ees kolmas
torevahva etendus. Nagu õhtustel etendustel kombeks, siis ka seekord oli
publikut palju. Näitlejad, kes lavalt publikusse pilgu või kaks heitsid, võisid
kinnitada, et rahvast oli hulgi.

19.JUULI algas samuti kosutava hommikuse etendusega. Enne lavale
minekut sibliti ringi, sätiti oma kostüüme ja soenguid ning võimeldi ja
lauldi nagu juba pikal prooviperioodil kõikidele omaseks oli saanud.
Suured jagasid väikestele näpunäiteid, osavamad andsid vähemosavamatele
laulutunde ning ikka ja jälle sooviti üksteisele lavale minekuks kõige
veidramaid asju. Kell 12 anti eelviimane etendus ning taaskord ei saanud
publiku puuduse üle kurta. Palju naeru kihistavaid lapsi ning kõkutavaid
vanemaid.

Peagi

oli

lõpule

jõudnud

neljas

edukas

etendus.

Kell 17 algas viimane „Üks Samm Sinnapoole“ etendus. Enne esinemist
poetati esimesed kurbusepisarad, sest üritus oli lõpusirgel, kuid seejärel
võeti end kiirelt kokku, räägiti paar nalja ning lipati rõõmu ja hea tundega
lavale. Iga inimene, kes sel etendusel lavalaudu puudutas, püüdis anda

endast kõik ja rohkemgi veel, sest kuklas tagus mõte, et see on viimane
kord mil neil selleks võimalus antakse. Samuti tuleb tänada kõiki, kes
etendust

vaatama

tulid,

sest

see

etendus

ületas

publikurekordi.

Lõpulaul oli signaaliks kogenud nutjatele silmad veega täita. Sellele
järgnesid korralik ning südamlik kummardus, siirad tänusõnad ning
ülevoolavad emotsioonid. Ilmselgelt oli see hetk mil kroonilised pisardajad
kraanid valla lasid. Kõnedest oli hingeminevaim ilmselt Soome muusikali
idee autori Ulla sõnad, sest tema oli taolise sündmusega juba korduvalt
kokku puutunud ning teadis, mis tunne tegijate hinge näris. Lõpusirgel oli
tublide andekate noorte imehästi kordaläinud projekt. Kõigi lillede ning
kingituste kõrval oli siiraima tänutähe märgiks meie pisikese ja vapra Käbi
ema kingitud tamme istik.
Kui publik oli näitlejatega hüvasti jätnud ning pillid olid lavalt ära kantud,
kogunesid osalised kooli sööklasse ühele viisakale lõpetamisele. Enne seda
joosti vihmas ja nauditi ühist olemist. Vihma pidasid kosutavaks nii suured
kui väiksed. Meie enda Käbigi hüüdis suurimas padukas: „Vabadus!“
Viimase etenduse järgsed emotsioonid olid sõnadesse pandamatud. Ühest
küljest valdas kõiki suurim rõõm, et projekt nõnda edukas oli, kuid teisalt
puges kõikide hinge kurbusepoiss, mis teadustas, et üritus hakkab lõppema.
Sööklas jagati igale inimesele, kes muusikaliga seotud oli, tänukiri, lauldi
emmedele „Õnneseene“ laulu, kasteti põski pisaratega veel rohkem kui
enne ning nositi kooki ja kõike muud head paremat. Seejärel haaras
Kristjan enda kitarri ja noodid ning vaikselt kogunes tema ümber hulk
inimesi, kes kaasa laulma hakkasid. Kui Kristjan entusiasminoodiga enda
hääles ütles: „Kuulge, proovime „Palvet“ mitmehäälset laulda“, siis laulu
lõppedes vaatas ta meile ammulisui otsa ning oli positiivselt üllatunud.
Seda lauset öeldes ei teadnud ta, et „Palve“ on meie koori meelislugu.

Suutsime teda veel nii mõnegi looga üllatada. Suur osa tegijatest istus seal
söökla laudade ümber ning laulis erisuguseid tuttavaid lugusid.
Ühtekuuluvustunne täitis söökla vaid hetkedega. Vanemad osalised
hakkasid vaikselt kodude poole kõndima, kuid noored laulsid ja laulsid.
Lauldi kuni selle hetkeni, mil tuli mõte kooliuksed luku panna ja üritus
lõppenuks kuulutada. Sel hetkel haarati enda kompsud ühes ning igaüks
jalutas enda kodu poole.

PEALE ETENDUSI
Taaskohtuti 20. juuli hommikul, kui mindi noortelava lähedusse meile
kingitud tamme istutama. Kuid kohaleläinuid ootas ees üllatus, tamm oli
kadunud. Kibekiirelt asuti otsingutele. Luusiti ümbruse võsas, otsiti
püstkojast, lavalt ning igast muust kohast, mis pähe tikkus. Otsingud ei
kandnud vilja. Mossis ilmed ees, võtsid kõik jälle suuna enda kodu poole.
Kohe pandi blogisse tagaotsimiskuulutus ning loodeti, et mõni ausamat
sorti inimene tamme kadumise loo südamelt ära räägib. Leidjale lubati ka
vaevatasu.
22. juuliks oli tamm leitud ning järgmisel hommikul kell 9 saadi uuesti
istutamise eesmärgil kokku. Mehis ning Gert kaevasid üles nõlvale tamme
jaoks täpselt paraja augu, kus too puu endale mõnusa kodu sai.
SALMISTUS
Augustikuu alguses (5. – 7. august) oli aeg teha kokkuvõtteid. Sellejaoks
oli korraldatud töö- ja puhkelaager Salmistus. Sellest võtsid osa tegusamad
osalised, kes istusid laua äärde ning üritasid asjas selgust saada. Kõigepealt
pandi kirja, mida kõike on noored pidanud tegema, et etendus lavale
jõuaks. Nad on pidanud otsima rahastajad, kirjaniku, näitlejad, lavastajad,

lauljad, muusikud; õmblema kostüümid; organiseerima toitlustuse ja
tehnika; dekoreerima lava ning otsima rekvisiidid; tegema reklaami
(märgid, kavad, plakatid, bänner, videoklipid), pildistaba, blogi kirjutama
jne.
Järgmisena räägiti läbi õnnestumised ja ebaõnnestumised. Sõna said kõik
kohalolijad ning see andis võimaluse näha asja mitme inimese
vaatevinklist, mis omakorda andis hea võimaluse mõistmaks üldplaani ning
nägemaks asju, mis muidu oleksid võinud jääda kahe silma vahele.
Ilmselgelt ei jäetud arutamata ka järgneva aasta plaane. Mõeldi kas teha ja
mida teha. Otse loomulikult olid kõik kahe käega poolt, et midagi teha,
kuid kindlat ideed veel kirja ei saadud.
Kuna tegemist oli töö- ja puhkelaagriga, siis oli Angela meile valmis
pannud ka töötoad, kus oli võimalus teha laastumaale ja klaasikaunistusi
ning kaunistada salvrätikutega savikeraamikat. Samuti käidi korduvalt mere
ääres suplemas, sisustati aega lauamängudega ning hommikuid alustati
virgutusvõimlemisega.
Puhkeosa kulminatsiooniks oli süstamatk Pedassaarele, kust jälgisime Erna
retke dessanti Valkla randa, mis kuumaastikuks lasti.
Laagri lõpetas reede hommikul kaugelt maalt kohale tulnud ja ilmselgelt
kaalust alla võtnud Jõulumees, kes salmi, hundiratta või pai eest jagas
esemeid, mis jääksid laagrit meenutama.

TAGASISIDE

Age Kruusamägi: „Ma kogesin seda kui võimekad noored Kosel on! ;)“

Gert Metsis: „Ma sain aru, et polegi alati tähtis olla mingi peategelane, et
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head feelingut saada. Sain aru, et peab tegema seal kõvasti kaasa, kus sa
parasjagu paikned. Kogemusi lihtsalt pole võimalik sõnadesse panna.“

Kaari Timuska: „See projekt andis tõestuse, et kõik on võimalik kui ainult
tahta ja õigete inimeste poole pöörduda. Kogesin ühe meeldejääva
suvenädala koos seltskonnaga, millest räägin veel pikka aega J“

Kaie Tomingas-Oras: „Muusikalist on nüüdseks üks samm edasi
nihkunud, kuid süda põksub endiselt, kui pilte vaadata või kommentaare
lugeda. Läks ikka hullult hinge küll ka vanematele tegijatele. Enne ma ei
teadnudki, et siin on nii palju armsaid ja tegusaid noori inimesi. Appikene!
ning Tartu kihvtid poiskad!!! Minu lugupidamine! Iseennast õppisin ka
paremini tundma: kõigega on võimalik hakkama saada, kui on head
õpetajad. Siiralt: ma armastan teid kõiki!“

Kaisa Karron: „Mina kogesin küll äärmist meelelahutust (istusin ju viiel
korral VIP-loožis orkestriboksis) ja seda, kuidas iga etendus oli eelnevast
positiivselt erinev.“
Kui Kaisalt küsiti, et kas ta oleks nõus ka järgmine aasta osalema, vastas ta:
„Iga kell. Lööksin kaasa ilmselt ka lavakoristajana.noh..võib-olla... :D“
Kertu Karner: „Ma olen nii uhke kõigi osalejate üle, et nad olid valmis
midagi korda saata. Kindlasti jätsime oma muusikali etendustega vääääga
hea mulje ja järgmine kord on juba rohkem noori, kes on valmis sellises
asjas osalema. Ma tahaks kõiki väga tänada nende hästi ägedate, lahedate
ja toredate koosveedetud päevade eest. Need olid kindlasti ühed suve
parimad.!!“

Kirke Heiskonen: „Põhjus, miks ma otsustasin projektiga liituda oli vist
mälestus sellest tundest, mis tekkis Soomes muusikali tehes. See loodus ja
melu, hea seltskond ja rutiin ja head söögid..kõik see oli võrratu. Ja nüüd
siin meie kodus, kõige ilusamas kohas, oma toredate inimestega ja heade
söökidega ja rutiiniga kogeda seda sama..superluks ma ütlen.“

Marianne Tähe: „See muusikal oli ühe unistuse üheskoos reaalsuseks
tegemine. See ajavahemik, kus me kõik koos rabelesime ja proove tegime,
oli uskumatult lõbus. Väsitav, aga lõbus. Đsegi õhtuti saime kokku ning
toimus pidev melu. Südantsoojendav on aga mööda kodukohta ringi
liikudes, poodi ja juuksurisse minnes, kuulda inimestelt kiidusõnu ning
tunda õlapatsutust. Ma loodan, et meil on energiat veel midagi lahedat
tulevikus koos teha.“

Maris Merelaid: „Mulle meeldis meie tore seltskond kellega koos veetetud
aeg jääb vist igaveseks meelde.“

Mehis Pihla: „Ilus oli vaadata, et näitlejate kollektiivis ka kõik kahtlejad
lõpuks särasid osalemisrõõmust. See muusikal hakkas elama enda elu.
Lisaks muidugi see, et suutsime tõestada, et Kose on täpselt nii hea ja lahe
koht, kui me ise temast teeme. Meeldiski võrrelda Tartu poiste arvamusi
meie alevikust ning meie enda välja kujunenud hinnanguid. Loomulikult
meeldis ka publiku toetus ning suurtes kogustes positiivset tagasisidet.“

Mihkel Leis: „Mulle meeldis projekt kui selline ise - kogu protsess ja
teadmine, et minust ja teistest inimestest sõltub muusikali õnnestumine.
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Meeldis olla aktiivne pool, mitte passiivne ehk lihtsalt tulla etendust
vaatama.
Vaatamata sellele, et muusikaliprojekt sai kiiresti läbi, jäi minu ja ilmselt
ka paljude teiste südamesse rahulolu õnnestunud üritusest, mälestus
värvikatest karakteritest ja heast huumorist ning lootus, et Kose-kanti levis
kultuuripisik.“

Ott Kask: „Oli suurim rõõm sel suvel juulikuus osaleda noorte
muusikaliprojektis, mis minu arvates oli väga suur õnnestumine.
Õnnestumise taga ei olnud mitte ilus ilm vaid väga paljude noorte endi ja
õpetajate juhendajate aastatepikkune järjepidev töö ja koostöö kogemused –
kogu see lava ehitamine ja etendus ise jne…on ikka väga kõva sõna ja olgu
see eeskujuks paljudele…!
Väga hea meel oli näha, et bändi koosseis oli kohe olemas, bändiliikmetel
professionaalne suhtumine ja tõesti kõik andsid endast parima.“

Rasmus Kull: „Õppisin koorijuhtimist ja kogesin seda mõnusat tunnet, mis
sadade silmapaaride ees laval olles rinda tuleb. Õppisin, et kui üritada
200% teha, siis veab vahel 82% peale välja küll ja kogesin hommikuti
ärkamise mõttetust, aga siis andis Mammu kohvi ja pannkooki ja maailm
oli piisavalt palju legendaarsem, et olla tõsi. Ülimõnn!“

Riho Peterson: „See muusikal oli minu jaoks südamelähedane kogemus,
igatsen seda lausa...“
Aurora Mikk: „Meeldis, et sai suvel meeldivate inimestega koos olla ja
laulda. Mulle meeldis lugu, see oli naljakas.“

Mailis Tiirik: „Kõik meeldis!“

Sandra Suurkask: „Mulle meeldis projekti „Üks samm sinnapoole“ idee
iseenesest – see, et ühed tavalised lapsed ühest tavalisest Eestimaa kohast
võivad midagi nii mõnusat korda saata.“

Siret Aas: „Kõige rohkem meeldis mulle see, et nii palju erivanuses noori
olid projektiga haaratud. Kes näitles, kes laulis, kes oli niisama asjalik
abikäsi. Samuti peaks ära mainima projekti haripunkti ehk siis muusikalisee meeldis ikkagi kõige rohkem :)
Kes tahab midagi ägedat teha, andku teada ja teeme koos :)“

Sirli Niidas: „Kahju on, et asi nii kiirelt otsa sai ja parima seltskonnaga
tihedalt koosviibimine piirdus vaid nädalaga. Samas me lõpetasime, kui
olime tipus, et saaksime järgmisel aastal veel suuremalt ja uhkemalt
naaseda! :)
Kogesin aga üllatavalt head seltskonda ja tiimi tunnetust. Endalegi tuli
üllatuseks, kui sisse ma sellesse elasin ja kui kahju oli pöörduda tagasi
argiellu.
Ja nii hea tunne on, kui küsitakse, et 'Oo, kas Sa olid ka seal muusikalis?
Kust te nii hea idee peale tulite?' jms. :)
Niiet, järgmise korrani! S. :)“
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Susanna Oja: „Ükskõik kuhu läksid, siis „Üks Samm Sinnapoole“ mainiti
ikka kuidagiviisi ära.
Projekti käigus taasavastasin ma enda jaoks õmblusmasinad, õppisin
näitlejatöö kohta üht koma teist, sain teada, mida kujutab endast trios
laulmine orkestri saatel ja sain harjutada tööd suures kollektiivis. Sain
teada, millist tööd teeb lavastaja ja kui palju energiat kulutavad koor ja
orkester. Kogesin erakordset ühtekuuluvustunnet ja sain arendada Kose
kultuurielu. Ja üks mu hea sõber arvas, et ma peaksin siia lisama, et nädal
aega tegelesid noored kultuuri arendamisega mitte ei jonninud ja ei
lärmanud nagu mina tavaliselt.
Mitu aastat üritasime Soome „Maahismuusikali“ Kosele tuua, aga kuidagi
ei õnnestunud. Võtsime hoopis ette ja tegime enda muusikali. Tuleb
tunnistada, et õigesti tegime.
Ühel ilusal hommikul helistas mulle Mehis ja küsis kus ma olen ja mis ma
teen. Loomulikult rääkisin ma tõtt ning ütlesin, et kodus olen ja vahin lage.
“Kuule, tule kooli. Sa said endale just muusikalis osa.”
Praeguseks on üritus läbi ja mina sain oma nutud nutetud, aga ma tean, et
me kohtume veel ja selle kollektiiviga minnakse veel maailma lõppu. Kõik
suured ja väiksed käsikäes.“
Liset Marleen Pak: „Olin juba ammu mõtteid mõlgutanud, et tahaks
kunagi ka teha PROJEKTI. See sõna lihtsalt kõlab juba nii tähtsalt ja
suurelt. Olen ütlemata rõõmus, et lõpuks avaneski mul selline võimalus ise
kaasa aidata sellise suure ürituse ellu viimiseks. Meeldis see, et sain
tegeleda mitme alaga. Sain oskusi lihvida õmblustöökojas, sain olla loov ja
kostüüme välja mõelda, sain koorilaulu harjutada, sain poputada Tartu
poisse ja aidata seal, kus parasjagu vaja oli. Projektile andis palju juurde

see, et kõik said omavahel hästi läbi ja tekkis ühtne tunnetus. Kunagi
polnud nii, et ainult üks inimene midagi täiesti ise otsustas, kõik vaadati
ikka koos üle, et saaks ikka parem. Kõik pingutasid ja andsid endast
parima. Meie tõime kultuuri Kosele!
Õppisin seda, et kõike saab, kui väga tahta. Isegi mägesid saab liigutada.
Ei oleks mõttet täpselt sama asja uusti teha, isegi kui oleks võimalus. Kõigil
on praegu see parim emotsioon sees ja see jääb kestma. Kindlasti on nii, et
umbes 50 aasta pärast näed vana tuttavat poes ja küsid: „Mäletad, kui me
Kosel esimese muusikali tegime?“ Muusikal sai küll läbi, aga tegelikult see
alles algus :)“

Kristjan Lüüs: „Kui ma selle Kuti rolli sain ei kujutanud ma absoluutselt
ette, mis see projekt endast kujutab. Ka pärast esimest lugemisproovi, kui
tekst sai isegi mitmeid kordi läbi töötatud, ei löönud pilt mu silme-ees
sugugi selgeks. Siis jõudis kätte 10. juuli, mil ma siis Kosele tulin ja
WOW, terve see etendus hakkas alles siis tõsiselt elustuma ja alles siis
nägin, mis see endast tõeliselt kujutab.
Asi mida ma poleks uskunud oli see, et kogu see projekt ja need inimesed
läksid mulle nii hinge, et mul oli tunne, et ma ei taha selle lõppu. Kosest,
koos nende suurepäraste inimestega, kellega ma projekti raames koos olin,
oli saanud minu teine kodu! Ega ma siis ilma asjata viimasel etendusel ei
nutnud (st nii mõnelgi tõusid pisarad silmisse, kui viimase etenduse
esimene laul algas, lõpust rääkimata).
Tänu sellele projektile sai 2009 aasta suvest üks parimaid ja ma teeksin
seda edasi järgmistel aastatel isegi siis, kui peaksin vaid kooris laulma vms.
Peaasi, et mind kutsutakse (vihje, vihje :D)“
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Heli Sepp: „On suur õnn midagi ette võtta just selliste noortega nagu te
olete.
Hinges ja südames on hea tunne,et oleme koos suutnud osakesegi teie
unistustest täita.Teie soov oli oma lava saada -see on täitunud.
Algul oli mõte tuua siia Soomes esitatud muusikal -see küll ei täitunud. Me
olime hoopis tublimad saime ise enda muusikaliga hakkama. Pean seda
saavutust veel paremaks. Igapäevases elus me ei märkagi kui palju on meil
tublisid andekaid noori. Nüüd oli kõigil võimalus selles veenduda.
Just täna vaatasin üht pilti,kus olete alles lastekoori tulnud. Olite siis
uskumatult väikesed ja suuremad õpetasid , aitasid teid. Nüüd olete juba ise
valmis oma kogemusi jagama. Milliseks järgmised plaanid ka ei
kujuneks,pean väga oluliseks järjepidevust. Mitte ainult see,et mina olen
tubli ja tark,aga ma hoolin sellest,et sellel tegevusel oleks jätkajaid .
Ma tean ,et raske on leida sõnu teie kiitmiseks ,õnne ja rahulolu tunde
väljendamiseks. Arvan,et oleme koosoldud ajaga õppinud üksteist
sõnadetagi mõistma.
ÄRGE KUNAGI KARTKE UNISTADA. MINE SA TEA,KUI VÄGA
TAHTA,VÕIB MÕNIGI NEIST TÄITUDA.AINULT PEAB VÄGA
TAHTMA

JA

KÕIK

KOOS

UNISTUSE

TÄITMISE

POOLE

PÜÜDLEMA.“

Merike Pihla: Esimene projekt, kus te olete olnud nii aktiivselt tegevad. Ja
tulemus on olnud super. Ma tean ja olen korduvalt kogenud, et teiega koos
võib mägesid paigast liigutada. Ja ikka veel suudate te mind üllatada.
Sellist meeskonnavaimu nagu teil ei kohta sageli. Need olid väga töised ja
kiired nädalad, aga teiega koos ei tule ei väsimust, ega tüdimust. Rasmuse
sõnadega, te olete legendaarsed. Ja mul on hea meel, et me suutsime selle

tunde, mis oli Lapimaal ja mis pani meid sinna aina tagasi minema ja mis
tegelikult pani meid ju ka seda lava ehitama ja muusikali lavale
tooma, siingi tekitada. Ja anda selle edasi nii paljudele inimestele. Te olete
supertublid.
Mari-Ann Umalas: „Minu meelest on lihtsalt uskumatu, et selline projekt
üldse teoks sai! See polnud ju lihtsalt mingi üritus, mida nii mõnigi
järgmine päev kahetseks või ära unustada tahaks. Vastupidi! See on siiani
meeles ja jääbki meelde. Usun, et see kõik pole isegi veel läbi saanud. "Üks
samm sinnapoole" on midagi uskumatut, millesse mina isiklikult usun!“

Nele Pihla: „Eelkõige meeldis mulle see, et kõik osalejaid jäid rahule,
publik sai kõhutäie naerda ja tagasiside on olnud üle ootuste hea.
Õppida ja kogeda oli palju, sest me ei ole ju ise varem ühtegi projekti
algusest lõpuni läbi viinud.
Suur-suur aitäh kõigile, kes osalesid ja selle projekti nii eriliseks tegid. See
suvi jääb pikaks ajaks meelde, sest peale muusikali korraldamise leidsin
palju uusi sõpru, kellega koos lõbusalt aega veetsime. Need tunnid on
hindamatu väärtusega :)“

