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Toona oli Gertu Tõrva gümnaasiumi 
11. klassi õpilane.

“Novella Hansoni juures õppides 
oli Saaremaa konkurss minu jaoks 
kujunenud kõige olulisemaks proovi-
lepanekuks üldse,” ütles paari nädala 
pärast 20. sünnipäeva pidav Gertu 
Nädalalõpule.

Gertu lisas veel, et ilma Novella 
Hansonita ta nii kaugele jõudnud ei 
oleks. Õpetajale võlgneb ta tänu mil-
joni pisiasja eest, mida üles loetleda 
pole võimalik. 
Sõnum on oluline

Nüüd on Solistica võidust paar 
aastat mööda läinud ja Gertu peab 
ise hakkama noori lauljaid hindama. 
Solistica žürii liikmena kavatseb ta 
hinnata noorte lauluvalikut, lavalist 
olekut ning isikupära. “Lugu tuleb 
teha enda omaks. Minu jaoks pare-
mat asja pole, kui laulda nii, et terve 
publik on lihtsalt vait ja kuulab. Sõ-
num on oluline!”

Olles ise suure kogemusega noor 
laulja, oskab Gertu juba teistelegi 
nõu anda. Iga lavaline kogemus an-
nab juurde julgust ning seda kergem 
on laulda näiteks superstaari-saate 
otse eetris, leidis ta. Fakt on see, et 

täna ja homme Kuressaare gümnaa-
siumis konkureerivate talentide jaoks 
ei ole ükski mägi liiga kõrge. Tuleb 
vaid pühenduda ja tööd teha.
Esineb ka ise

Gertut kuuleb täna-homme 
Kuressaares ka ise musit-
seerimas. Täna õhtul esi-
neb ta kl 21 Arensbur-
gi sohvabaaris Muu-
sa ning homme õhtul 
kl 23 alkoholivabal 
Solistica noortepeol 
“16+” klubis Privi-
lege.

Niisiis, kel mah-
ti  on, tulge noo-
ri lauljaid üle kuu-
lama, sest Solistica 
lennutab uued staarid 
meelelahutustaevasse. 
Kontserdid on kvali-
teetsed nii sisu kui ka 
vormi poolest. Täna 
õhtul kl 18 võistlevad 
7.–9. klasside õpilased. 
Homme hommikul kl 
12 võistlevad noori-
mad, 4.–6. klasside 
õpilased, õhtul aga va-
nimad, 10.–12. klasside 
õpilased. Kokku jõuab 
lavale 54 lauljat.

Solistica 
tiivad
Täna algab neljandat korda Eesti noorte lauljate kon-
kurss Solistica, mis ei ole mitte ülevabariiklik klasside-
vaheline võistlus, vaid staaride kasvulava. 2015. aastal 
oli Gertu Pabbo Tõrvast superstaarisaate finalist. Aas-
ta varem võitis ta Solistical grand prix.

JUTTA LOVIISA JUHT
9. klassi õpilane
Kuressaare muusikakool
Juhendaja Kairit Sepp

MERILIN MÄLK
8. klassi õpilane
Saaremaa ühisgümnaasium
Juhendajad Helle Rand, Tuuli Rand

ALICE BERENS
11. klassi õpilane
KG huvikool Inspira
Juhendaja Pilvi Karu

KRISTIIN KOPPEL
12. klassi õpilane
KG huvikool Inspira
Juhendaja Pilvi Karu

Saarlased Solistical
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Kuressaare 
linnateater 
Kärdlas
Järgmisel reedel etendub 
Kärdla kultuurikeskuses 
Kuressaare linnateatri lavas-
tus “Ülevaataja”. Tragiko-
möödias, mis kestab umbes 
2 tundi, mängivad Helene 
Vannari, Lauri Kink ja And-
res Raag.

On 2007. aasta suvi. Suu-
res maailmas kohtuvad kaks 
kunagist vaenlast – Vietna-
mi president teeb esimese 
visiidi Valgesse Majja, kus 
ta vastavalt diplomaatili-
sele etiketile lahkelt vastu 
võetakse.

Aga ka väikeses maail-
mas sünnib midagi. Poola 
sadamalinna Szczecinisse 

saabub esimest korda oma 
vanatädile külla noor-
mees Ameerikast, oma 
teise raamatu kallal töötav 
noorkirjanik David. Siin, 
Maria juures, loodab ta 

leida rahu, et vaadata 
üle ja viimistle-
da oma romaan. 
Ta loodab häiri-

matult tööd teha. 
Loo on kirjutanud 
Jesse Eisenberg ning 

lavastanud Peeter Tam-
mearu. NL

TeatriKinos 
fi lm “Hea 
dinosaurus”

Pixari animatsioonistuudio 
uus film pealkirjaga “Hea 
dinosaurus” esitab huvita-
va küsimuse “Mis juhtu-
nuks siis, kui asteroid, mille 
kokkupõrge Maaga pühkis 
meie planeedilt igaveseks 
minema kõik dinosaurused, 
oleks Maast hoopis mööda 
kihutanud ja dinosaurused 
poleks mitte kunagi välja 
surnud?”.

Sellest lennukast ideest 
kasvab välja eepiliste mõõt-
metega rännak dinosauruste 
maailma, kus nooruke apa-
tosaurus nimega Arlo ühel 
päeval endale ootamatult 
inimlapsest sõbra leiab.

Filmi saab Kuressaares 
näha 28. jaanuaril kl 11 (re-
serveeritud) ja kl 14, 30. jaa-
nuaril kl 15 ja 2. veebruaril 
kl 15. 

Film kestab 1h ja 40 min 
ning on dubleeritud eesti 
keelde. NL


