III Rahvusvaheline Baltikumi ajalooliste orelite säilitamisele pühendatud konverents
Tallinnas, 11. – 13. mail 2012
Austatud konverentsist osavõtnud,
austatud kolleegid,
armsad Baltikumi orelikultuurisõbrad,
pühapäeval, 13. mail lõppes meie kolmepäevane orelikonverents Niguliste kirikus selleks
puhuks peetud erakorralise jumalateenistusega, mida me EELK Saksa Lunastaja koguduse
(http://www.kirche-estland.de/) kutsel koos õpetaja Matthias Burghardtiga läbi viia tohtisime.
Oleme selle eest väga tänulikud!
Pühapäeva õhtul edastas ETV oma „Aktuaalse Kaamera“ uudistes jumalateenistusest
uudisklipi. Lisame uudise lingi käesolevale kirjale huvi korral vaatamiseks lisame.
Jumalateenistust kajastavad minutid 14:10 kuni 16:10.
https://arhiiv.err.ee/vaata/aktuaalne-kaamera-nadal-51330
Ajalehe "Eesti Kirik" sündmusekajastust võib lugeda aadressil:
http://www.eestikirik.ee/node/14425
Kokkuvõttes osales konverentsi programmis 32 külalist, lektorit ja interpreeti 11 maalt Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Ungarist, Saksamaalt, Luxemburgist, Belgiast, Hollandist,
Taanist ja Rootsist. Kahjuks oli Eesti kirikumuusikute ja muinsuskaitseametnike huvi
konverentsi vastu sel aastal vägagi piiritletud. See asjaolu on iseäranis kahetsusväärne, kuna
nii loenguliste ettekannete kui kontserdietteastete tase oli taaskord märkimisväärne – heast
kuni väga heani. Me oleme siiralt tänulikud kogu selle vaeva eest, mida lektorid ja muusikud
oma etteastete ettevalmistamisel näinud olid!
Konverentsist ilmub põhjalikum ülevaade ka ühingu "Gesellschaft der Orgelfreunde"
järgmises ajakirjas "Ars Organi". See ühing ning Eesti Kultuurkapital olid ürituse rahalisteks
toetajateks – siinkohal suur tänu toetuse eest! Samuti täname Roomakatoliku kiriku Tallinna
Peeter-Pauli kogudust võimaluse eest kasutada tasuta nende konverentsiruume. EELK
Usuteaduse Instituuti ja Pühavaimu kiriku hostelit täname lektorite majutamise eest.
Kui meie aeg seda võimaldab ja me ka vajalikud finantsvahendid leiame, loodame 2013.
aastal välja anda väikeseformaadilise publikatsiooni konventsi ettekannete sisukokkuvõtetega.
Oli märgata, et konverents inspireeris osavõtjaid mitmel erineval moel. Üheks näiteks
vaimustusest arutletavate teemade üle ning selle käigus tekkinud erialase ja inimliku kontakti
üle võib tuua kasvõi ühe osavõtja spontaanse ettepaneku, korraldada järgmine, see on siis
neljas rahvusvaheline Batlikumi ajalooliste orelite säilitamisele pühendatud konverents
Leedus. Hiljem formuleerus koguni idee, et konverentsisari võiks edaspidi väljuda Baltikumi
piiridest ja olla külaliseks ka muudes maades. Me oleme väga rõõmsad sedavõrd aktiivse huvi
üle meie konverentsisarja vastu ja võtame vastu kõik ettepanekud kui tänuväärse initsiatiivi.
Kes teab, võib-olla kohtume pärast Leedu üritust järgmine kord tõepoolest Gotlandil Visbys?
Nagu selgus konverentsi käigus, tekkis osalejatel vajadus mõtteid vahetada mitmel teemal,
mis osalt jäid lõpuni rääkimata. Näiteks oreliekskursioonidel külastatud orelite omaduste üle,
oreliprospektide liigitamise üle lähtudes erinevatest oreliehituskoolkondadest,
orelimuinsuskaitse küsimuste üle ja võimaluse üle vahendada oreliprojekte avalikkusele.
Osavõtjad, kes nendel või muudel konverentsi raames käsitletud teemadel veel oma mõtteid

väljendada soovivad, on teretulnud seda kirjalikult tegema. Saame avaldatud seisukohad üles
riputada internetilehele www.alexander-eckert.com, luues seal konverentsisarja teematikale
vastava sisuga foorumi.
Seniks aga palju tänu huvi eest meie seekordsete ürituste vastu ning rohke positiivse
tagasiside eest! Loodame ka tulevikus Teie osavõtule nii meie poolt pakutavatest kui ka
muudest sarnastest üritustest!
Alexander Eckert ja Külli Erikson
"Balti orelifondi" algatusgrupist
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