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Solistica žürii on viisipidav
Kui Owe Petersell tahaks lauljana ilma
teha, oleks tal pool
võitu juba käes –
meeldejääv nimi.
Ilma on see mees aga
juba teinud, töötades
20 aastat raadios Elmar. Täna-homme
hindab tuntud raadiohääl oma kõrvaga
uusi tulevikutegijaid
Eesti noorte lauljate
konkursil Solistica.

20 aastat Elmari raadios töötanud
Owe Petersell ootab põnevusega
tulevikustaaridega kohtumist.
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Ja kui ta seni on raadios uute
talentidega tutvudes oma kõrvu
usaldama pidanud, saab ta seekord juurde võtta ka visuaali.
Küsisin igaks juhuks üle, et kas
raadiotöö treenib kõrva nii, et
see aitab artisti juures ära tunda selle sõnulseletamatu miski,
mis paneb ühe loo pikkadeks
aastateks raadiote playlisti ja
tõstab esitaja kõrgele pjedestaalile.
„Ütleme nii, et suuremal osal
juhtudest tunneb selle tõesti kohe ära, kuid on üksikuid
erandeid, mille puhul ei oska
seisukohta võtta,” selgitas Owe
Petersell.
„Neid lauljaid on tänapäeval
hästi palju, kes vokaaltehniliselt on väga vinged tegijad.
Kuid nii mõnelgi neist võib
puudu olla mingisugune sära,
x-faktor.”
Kui Elmari raadio omamoodi sünonüümiks saanud raa-

diohääl oleks otsustanud ühel
päeval bändimeheks hakata,
oleks tal hea artistinimi omast
käest võtta. Owe Petersell!
Mis on selle nime taga? Owe
on vanematelt uurinud, kuidas
nad oma pojale sellise nime
otsustasid panna.

”Olen aru saanud, et vanematele see nimi lihtsalt meeldis,
mingit erilist lugu Owe nime
taga otsida ei tasu. Ma usun, et
kuidagi on see seotud asjaoluga, et mul on vanem õde Ave,”
mõtiskles Owe oma harvaesineva eesnime saamisloo üle.

Tõenäoliselt aeti õde-venda
sarnaste nimede pärast ikka
segamini ka – mõned väikesed
sugulased olevat nende poole
pöördunud Ave-Owe hüüdes,
sest üks nimi läheb ikka täppi.
Aga Petersell? Igasuguseid
maitserohelisi armastava Owe

isa on poolenisti pärit Lõuna-Eestist, poolenisti Harjumaalt. „Eks see nimi peab
Põlvamaa kandist tulema, aga
kuidagi on see sugupuu meil
selline, et ma kedagi teist Peterselli-nimelist sugulast peale
oma perekonna ei tea,” ütles

Owe.
Igal juhul on tema nimi humoorikaid hetki pakkunud
küll. „Kunagi küsis Reet Linna
minu ja Raen Väikese käest, et
„poisid, mis teie nimed päriselt
on?”.”
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