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Keskkonnasõbralik muusikafestival 
“ROHELINE” OREL 
Kadrina ja Ilumäe kirikus 
19. – 20. juulil 2014 
 
Korraldajad: 
Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus 
EELK Kadrina Katariina kogudus 
EELK Ilumäe kogudus 
 
Toetajad: 
KÜSK Kohaliku Omaalgatuse Programm 
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp 
Kadrina Vallavalitsus 
 
Ürituse idee: loodushoidliku ja keskkonnasäästliku mõtteviisi toetuseks korraldatud 
rahvusvaheline haridus- ning muusikaüritus, kus astutakse ajaloos üks samm tagasi 
ning meenutatakse, kuidas orelit enne seda mängida saadi, kui elektrimootoreid veel 
kasutusel polnud. See oli aeg, mil selle võimsa pilli lõõtsa tarbeks tallati tuult inimjõul 
ning organist ilma orelitallajata pilli mängida ei saanudki. Kuna Kadrina kiriku orelil 
on olemas rekonstrueeritud ajalooline lõõtsasüsteem, mängitakse sel festivalil kõk 
ürituse kontserdid niiöelda elava tuule jõul, mida tallavad orelisse kohepeal töötoas 
lühiväljaõppe saanud soovijad. Oreli juurde paigaldatakse kaamera, mis võimaldab 
publikul oreli juures toimuvat ka jälgida. 
 
Lisaks orelile on ajaloolises kooli- ja kirikutöös – aga järjest enam ka taas tänapäeval 
– kasutusel olnud veel teine tuuletallamise jõul töötav instrument, nimelt 
harmoonium. Sedagi instrumenti tahame elavale tuulele pühendatud muusikaüritusse 
kaasata. 
 
Soov rakendada orelis sel korral elektrivaba, elavat tuult, viis meie mõtted järjest 
lähemale nii füüsikaseadustele, meie planeedi säästmisele kui ka ökoloogilisele 
ellusuhtumisele. Koostöös füüsikutega paigutatakse kirikusse Maa pöörlemist 
demonstreeriv Foucault’ pendel. 
 
Ürituse ajal töötab kiriku leerimajas Rakvere Linna päevadel juba tuntust kogunud 
ökokohvik. Kirikuplatsile on kutstutud oma tooteid pakkuma mahetoodangu müüjad. 
Leerimaja taga on avatud labürint. 
 
Kadrina kirikus on ka see võimalus, et elektritulede asemel süüdatakse õhtuses kirikus 
laelühtrites elav küünlavalgus... 
 
PROGRAMM 
 
Laupäev, 19. juuli 
 
10.00              saabumine Kadrinasse, hommikutee, laat kirikuplatsil 
11.00 – 12.00 festivali avamine Kadrina kirikus 
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1. Kirikusse paigutatud Foucault’ pendli tutvustamine ja avamine (Kadrina 
koguduse õp. Meelis-Lauri Erikson, Kadrina Keskkooli füüsikaõpetaja Raimo 
Maasik) 

2. Ettekanne “Elav tuul orelis - orelitallamise ajaloost” (Külli Erikson, organist ja 
oreliekspert) 

   
12.00 – 13. 00 orelitallamise töötuba kirikus, orelitallajate ettevalmistamine  

kontserdiks (Juhani Pütsepp, orelitallaja, Tartu) 
13.00 – 15.00 lõunapaus, organistide ja orelitallajate harjutamine kontserdiks 
15.00 – 16.00 kirikuorganistide pealelõunakontsert koos inimjõul tallatava elava tuule  

kasutamisega orelis  
16.00 – 17.00 hingetõmbepaus  
17.00 – 17.30 ettekanne “Tuul, vaim, Püha Vaim” leerimajas (õp. Meelis-Lauri  

Erikson) 
18.00 – 19.00 õhtukontsert, taas tuuletallamisega (oreliduo Lätist: Iveta ja Janis Pelše)  
19.00 – 20.00 vaheaeg 
20.00 – 20.30 palve Maa eest kirikus 
20.30 – 23.30 seltskondlik koosviibimine koguduse leerimajas 
24.00              palvus Taize lauludega kirikus 
 
Pühapäev, 20. juuli 
 
11.00 – 12.30 jumalateenistus Kadrina kirikus 
12.30 – 13.30 harmooniumikontsert lauludega kirikus (Karolin Trübenbach, sopran,  

Saksamaa, Janis Pelše, organist ja harmooniumikunstnik, Lätimaa) 
14.00 – 15.00 lõuna 
15.00 – 18.00 väljasõit Lahemaa Rahvusparki 
18.00 – 19.00 teejoomine Ilumäe koguduse majas 
19.00 – 20.00 harmooniumikontsert lauludega ning ürituse lõpetamine Ilumäe kirikus 

(harmonist Janis Pelše, Riia; laulja Lea Gabral, Tallinn, laulude saatja 
Külli Erikson, Kadrina) 


