
Muusikakooli lõpetab 57. lend 

Irise silmad säravad: viiuli eriala lõpueksam on tehtud! Seitse aastat muusikakooli on varsti seljataga! 

Iris oskab mängida nii viiulit kui klaverit. Ta teab seda suurepärast tunnet, kui  on selgeks saanud uue 

loo või, kui esinemine on läinud hästi. Aga ta teab ka, kui raske on ennast vahel  sundida kodus pilli 

harjutama või ka muusikakooli minema. Õigupoolest ei saagi Iris päris ise minna, sest vajab 

liikumiseks ratastooli  ning ema või isa abi. Sünnipäraselt nõrkade jalaluude tõttu on tal olnud rohkelt 

luumurde ning käimine seotud alati kukkumise ohuga. Väike vale liigutus võib tähendada jälle pikka 

kipsisolemist. Kui paljud tänapäevaselt tiheda päevakavaga lapsed jõuavad muusikakooli tänu sellele, 

et vanemad neid autoga kohale toovad, siis Irise pere elab  kõrvalmajas. Temal tuleb tulla alla 

treppidest viiendalt korruselt ja minna koolis üles teisele korrusele. Parematel päevadel lihtsalt 

sammhaaval ema toetusel. Kipsi ajal aga süles ja operatsioonide järel peab teda koos ratastooliga üles-

alla tirima. Iris leiab, et muusikakoolis käimine on avardanud ta silmaringi ja  andnud talle palju 

teadmisi. Ka seda, et kui on üks asi võetud ette, tuleb see lõpule viia. Selle kooli õpetajad ja lapsed on 

tema meelest sõbralikud ja abivalmid ning see muudab seal õppimise meeldivaks. 

Sel kevadel on muusikakooli lõpetajaid 12. Peale Iris Kändla  on viiulit õppinud veel Brita Lubi ja 

Ketter Heleri Nau. Tšello erialal lõpetab Johanna Õun. Nendel lastel oli õpinguaastatel eriline 

võimalus mängida kooli kammerorkestris. Brital, Ketter Heleril ja Johannal on nüüd õnn esineda 

pidulikul kontsert-aktusel juba solistidena orkestri ees. Klaveri eriala lõpetajaid on kõige rohkem:  

Merilin Maass, Hanna Kurg, Liisa Ling, Laura Rohila id ja Jarita Maaria Rintamäki . Kitarri 

eriala lõpetab Andres Pärnpuu.  Lõpueksamil said Jarita ja Andres kõrgeima hinde, mängides 

suurepäraselt. Pärimusmuusikutena lõpetavad Elis Aksli ja Ellinor Raudsepp, kes oskavad 

rahvamuusikat nii laulda kui erinevatel pillidel mängida.  

Muusikakoolis õppimine ei ole lihtsalt hobi, vaid midagi enamat. Lapsed harjuvad mitmesugust  

muusikat kuulama ja mõtestama,  siin õpitu ja kogetu annab eluks kaasa palju vajalikku. Lisaks  

oskusele aega planeerida ning vaid ühele tegevusele keskenduda, arendab pillimäng peenmotoorikat ja 

koordinatsiooni. Siit võib alguse  saada ka elukutse. Peaaegu igal aastal asub keegi lõpetanutest 

muusikat ka edasi õppima.  

Suurem osa inimestest naudib muusika kuulamist. Vähesed oskavad ise mõnda pilli mängides endale 

ja teistele rõõmu valmistada. Muusikakool Haapsalus pakub nii üht kui teist,  võimalust õppida 

muusikat kui ka tulla seda ikka ja jälle kuulama. Eeloleval laupäeval, 16. mail kell 14.00 saab nautida 

meie lõpetajate mängu muusikakooli kontsert-aktusel Läänemaa Ühisgümnaasiumi saalis. 
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