
 
"Kiigelaulud": I, II ja VI osa 
Veljo Tormis, rahvaluule 
 
Kallid neidudekooride dirigendid! 
 
On hea meel olla tulevasel laulupeol esimest korda neidudekooride dirigent ning juhatada 
kolme osa neidudekooridele imehästi sobivast Veljo Tormise tsüklist “Kiigelaulud” 
(1966). “Kiigelaulud” on IV alltsükkel Tormise 1967. aastal valminud ulatuslikust, 
rahvakalendri tähtpäevadega seotud kooritsüklist “Eesti kalendrilaulud”. “Kiigelaulud” 
koosnevad omakorda kuuest osast, millest laulupeol kõlavad I osa “Kitsas kiik” (Muhu), II 
osa “Meri kiige all” (Rõngu) ja VI osa “Õunapuu” (Koeru).  
 
Kiigeplats oli omal ajal külas oluline kokkusaamise koht, kus lauldi, tantsiti, peeti pühi jne. 
Eks kiikusid ikka eelkõige neiud, kellele siis noormehed hoogu tegid ning “silma heitsid”. 
Kiigel lauljad olid ka just neiud, mistõttu sobivad kiigelaulud laulupeo neidudekooride 
kavva  eriliselt hästi! 
 
Mõned soovid ja soovitused esituseks 
 
Kõigi kolme osa puhul oleks soov, et lauldes tekiks nö kiikumise tunnetus. Seda saavutab 
eelkõige fraseerimise ning dünaamikaga. Kirjeldan seda iga osa kohta eraldi. 
 
I osa “Kitsas kiik” (Muhu) 
 
1. Tempo ja esituslaad 
Esituse tempo on helilooja poolt antud veerandnoot = 108. Laulupeo kontekstis sooviksin 
tempot pisut tagasi hoida: veerandnoot = ca 100. 
Laulu esituslaad olgu alguses rõõmus, hoogne, kaasa kutsuv, ent laulu edenedes nö 
entusiasm ilusast uuest kiigest vaibub (sest kiik ei saanud selline, nagu oodati) ning alguse 
fortest jõutakse vaibuva pianoni. Siiski ei tohi esitus lõpupoole muutuda loiumaks. 
 
2. Fraseerimine, hingamised, dünaamika 
Põhiline arendusvõte I osas on altide ja sopranite vaheline immitatsiooniline polüfoonia, 
kus aldid on G-duuris ning sopranid D-duuris, aldid alustavad ja sopranud liituvad sarnase 
materjaliga takt hiljem. Fraaseerimine toimub mõlemal kuue takti kaupa, hingamised iga 
6. takti järel – altidel 6., 12. ja 18. takti ning sopranitel 7., 13. ja 19. takti lõpus (vt näide 1). 
Sealt edasi sooviks, et kõigil toimuks ahelhingamine kuni osa lõpuni. 
P.S. Kui on väike koor ja ahelhingamine ei õnnestu, siis ei pea seda soovi järgima. Laulupeol 
on meid rohkem ☺. 
Dünaamikas soovin, et iga 6-taktise fraasi 1. ja 4. taktiga toimuks creschendo ning 2.–3. ja 
5.–6. taktiga diminuendo, mis aitaks kaasa kiikumise väljandamisele (vt näide 1). Erandina 
on altidel takt 19 ja sopranitel 20, mis algavad toetusega esimesel 16ndikul (“alt ep mahu”) 
ning taktiga tehakse kohe diminuendo. I soprani lõpunoot palun laulda õrnalt ja vaibudes. 
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3. Rütmid, tekst ja diktsioon 
Palun pöörata tähelepanu kiiretele 16ndik liikumistele (“Lähme seda”, “alt ep mahu”), et 
tekst ei jookseks kokku ning punkteeritud rütmide täpsele esitamisele (nt taktides 8 ja 9 
“siis ka-du-gu”). Loomulikult peab diktsioon olema selge ja tekst arusaadav. Selleks aitab 
kaasa konsonantide pisut aktiivsem ning (topelt)vokaalide pikem väljalaulmine (“lähme” 
aktiivse l-tähega, “kiike” pika i-tähega, “alt ep mahu” toetatud a-tähega jne). Samuti aitab 
siin immitatsiooni puhul tekstil paremini esile tulla, kui pikad noodid lauldakse 
diminuendoga ja vaiksemalt. 
 
II osa “Meri kiige all” (Rõngu) 
 
1. Tempo ja esituslaad 
Tempo on rahulik,  veerand = 66–69 (salvestusel kuuleb veidi aeglasemat esitust). 
Laulda võiks hällitavalt, veidi paluva tooniga. Soovin, et laulu esitus oleks terviklik ja sujuv, 
meloodiad esitatud hea fraasitunnetusega. Kõikidel häältel, kes lisanduvad meloodiale 
tekstiga “kiigäle” või häälikul “ää”, palun teha seda hästi sujuvalt ja pehmelt, mitte tugevalt 
“sisse astudes”. 
Akordid taktides 7–12 m- ja a-häälikutel laulda võimalikult vaikselt ning avara ja pehme 
tooniga,  taktides 38–43 sarnase tooniga, aga dünaamiliselt valjemini. Palun jälgida, et 
akordide puhul oleksid algus ja lõpp hästi koos ning viimane, üles liikuv kaheksandik 
lauldud märgitud noodikõrgusel. 
 
 



2. Fraseerimine, hingamised, dünaamika 
Nagu juba öeldud, ootan nõtket ja hea fraasitunnetusega esitust. Meloodiahäältel palun 
kindlasti laulda selliselt, et fraasi lõpus kahe “kiigäle” vahel ei oleks katskestust ning teine 
“kiigäle” oleks väikese diminuendoga. Ka II osas püüame kiikumisele oma laulmisega kaasa 
aidata – kõigis m-, a- ja ä-häälikutel esitatud taktides palun teha väikesed dünamilised 
edasiviimised ja tagasitulekud (vt näide 3). Hingamised toimuvad ainult pauside ajal. 
Dünaamika on laulus märgitud valdavalt piano, ent laulukaare all soovin siiski veidi 
toekamat esitust. Meloodiahäälte pianole lisame vähemalt ühe nüansi juurde – 
mezzopiano. Laulu kõige valjem lõik on taktid 38–43: 1 x mf ja 2 x f.  Palun laulda laia ja 
avara tooniga, samas jälgides, et II alt ei jääks sopranite varju. Sellele järgneb subito piano 
ning lõputaktid palun laulda väga õrnalt ja nõtkelt pianissimos. 
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3. Rütmid, tekst ja diktsioon 
Rütmilisi keerukusi siin ei paista. Teksti artikulatsioon ei pea olema ülemäära aktiivne, ent 
piisavalt välja voolitud. Et oleks rahulik ja hällitav meeleolu, aga sõnadest saaks siiski ka 
aru. Jälgime, et ä-tähed ei oleks liiga lahtised ning “älli” l-tähed mitte liialt rõhutatud. 
 
 
VI osa “Õunapuu” (Koeru) 
 
1. Tempo ja esituslaad 
Esituse tempo on helilooja poolt märgitud veerandnoot = 80, st kaheksandik = 160 
Esituse iseloomustuseks on laulu alguses märge: con brio / säraga. Sellest võikski 
esitamisel lähtuda ning püüda hoida seda meeleolu algusest kuni viimaste nootideni. 
Aldid võiksid omavahel teatavat kiikumise “loksumist” tekitada selliselt, et II alt annab 
oma nootidele iga takti alguses väikese “müksu” ning I alt toetab iga takti teist lööki (vt 
näide 4), sama altidel 2. leheküljel – kerge toetus 2. löögile. Taktide 9–11 ning 16–25 soolo 
esitab laulupeol üks solist, oma kooridega esinedes palun leidke soolole üks või mitu 
lauljat sopranirühmast. Pärast soolot viimasele leheküljele liikudes palun tempos edasi 
minna ja pausi vahele mitte tekitada. 
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2. Fraseerimine, hingamised, dünaamika 
Fraseerimine toimub üldjuhul kaheksa takti kaupa, laulus on läbivalt ahelhingamine ning 
salmide vahel hingamisi ei toimu (vt näide 4).  
1. leheküljel palun sopranitel laulda küsimus (1.–4. takt) veidi vaiksemas dünaamikas kui 
vastus (5.–8. takt), vastavalt mf ja f. 2. leheküljel võiks toimuda pidev tunnetuslik ja 
dünaamiline edasiliikumine lõputaktide suunas. Viimane “Nopin noorida mehida!” laulda 
rõõmsalt ja võidukalt ☺ ning aeglustamata. 
 
3. Rütmid, tekst ja diktsioon 
Rütmiliselt ja tempoliselt võib keerukaks osutuda esimene soololõik (taktid 9–11), kus 
palun arvestada välja 16ndiknoodi pikkus (et ei oleks aeglasem), sama ka lõputaktides 24–
25. Palun ka jälgida, et punkteeritud rütm kõikides salmides oleks täpne, eriti kui see on 
ühel vokaalil (nt sopran 1.–3. takt). 
Teksti palun selgelt välja laulda, diktsioonile pöörata eriti tähelepanu kiire liikumisega 
taktides 9–11 ning 24–25, et kõigist sõnadest oleks võimalik aru saada (“noorida” – pika 
o-häälikuga, “mehida” – h-täht). 
 
Soovin kõigile jõudu ja rõõmu teose õpetamisel! Esitust hakkab ilmestama ka lihtne 
liikumine, mida tutvustame laulupeo seminaril ning eelproovides. 
 
Kohtumiseni! 
Ingrid Kõrvits 
 
 


