
LAULUPEO OSALEJA INFO

Laulupeolise tunnus
Laulupeoliste ja nende saatjate tunnuseks on sinine  
käepael, orkestrantide tunnuseks kirju käepael. 

Käepael tagab järgmised võimalused:
• Osalejate sissepääsu lauluväljakule, kogunemise- ja 

rivistusaladesse, orkestrantidele rivistumiseks laululava 
siseruumidesse. 

• Tasuta WC kasutuse lauluväljakul
• Õiguse tasuta sõita (30. juuni – 7. juuli):
• Tallinna ühistranspordis
• Viimsi valla ühistranspordis 
NB! Elroni linna lähirongides sel aastal tasuta sõita ei saa.

Lauluväljak on turvarežiimis juba proovide ajal. 
Lauluväljakule sisenemisel tuleb turvatöötajale näidata 
käepaela. 

Juhendajatel on lisaks käepaelale oluliseks tunnuseks 
juhendaja märk-ehe, mille on kujundanud ja teostanud 
ehtekunstnikud Maarja Niinemägi, Kertu Tuberg ja  
Merilin Pedastsaar. 
Märk-ehe on Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA poolne tänu 
Sulle, hea õpetaja!

Laulupeo juhendajatele mõeldes:
• Teil on võimalus minna laulukaare all olevatesse 

tualettidesse, ajal, kui seal ei toimu orkestrite rivistusi.
• Teil on võimalus jälgida laulupeo kontserte sektoris 

C10. Pileteid sellesse sektorisse ei ole müüdud. Küll aga 
palume sõbralikult jagada sektorit represseeritutega, kes 
soovivad näha-kuulata laulupidu.

• Juhendajatele oleme loonud kohtumispaigaks laulukaare 
taha kohviku „Üksi pole keegi“, avatud alates 05.07, 
pakutavas on teile soodustused.

Majutuskaart 
Turvakaalutlustel on majutuvatele osalejatele tehtud 
kaelakaardid, mis on erinevat värvi vastavalt linnaosale.  

Kaardile palume kindlasti kirjutada nime, majutuskoha 
aadressi ning lastel juhendaja kontakti.

Majutuskohtadesse pääseb ainult majutuskaardi ette 
näitamisel.

LAULUPEO 
PROOVID ja KONTSERDID 

Rivistus
Lühendid rivistussiltidel:
MUK – valikmudilaskoorid, LAK – lastekoorid,
POK – poistekoorid, POSK – poistesegakoorid,
ÜPOK – ühendkoori lõpuplokis osalevad poistekoorid,
NAK – naiskoorid, MEK – meeskoorid, SEK – segakoorid,
PP – puhkpilliorkestrid, SO – sümfooniaorkestrid
VALIK LAK - valiklastekoorid, VALIK NAK - valiknaiskoorid, 
VALIK SEK - valiksegakoorid, VALIK MEK - valikmeeskoorid 

Valikkooride sildid on kollast värvi.

Palume lauljatel olla lauluväljakul vähemalt 15 minutit  
enne rivistusaega,  
orkestrimängijatel vähemalt 20 minutit enne rivistusaega. 

Orkestritel pillide lahtipakkimine ja pillihoid on laulukaare  
2. korrusel, rivistus 1. korrusel.



AJAKAVA

laulupeo proovid täpsemalt ja rivistusplaanid on aadressil: 
https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/laulupeo-eelproovid/

neljapäev, 4. juuli 
rivistusaeg proov
13:00 13:20–14:00 sümfooniaorkestri  löökpillid
13:30 14:00–16:30 sümfooniaorkester
16:30 16:55–17:15 valiklastekoor
16:45 17:15–18:00 valiknaiskoor
17:30 18:00–21:00 valiksegakoor
18:45 19:00–20:00 valiklastekoor
18:45 19:00–21:00 valiknaiskoor 
18:45 19:00–22:00 valikmeeskoor

toitlustus väljakul
15:30–16:30 valiknaiskoor
16:15–17:15 valiksegakoor
17:00–17:30 sümfooniaorkester
17:15–18:30 valikmeeskoor
17:30–18:30 valiklastekoor

reede, 5. juuli
rivistusaeg  proov
  8:00 8:30–9:30 naiskoor 
  9:00 9:30–10:40 puhkpilliorkester
10:15 10:40–12:30 meeskoor
11:15  11:35–12:55 poistekoor
12:30 12:55–13:55 lastekoor
13:30 14:10–17:50 segakoor
15:00 15:25–17:50 naiskoor
15:00 15:25–17:50 meeskoor

Laulupeo läbimäng
15:45 16:10–18:25 lastekoor
15:45 16:10–17:50 lõpuühendkoori poistekoor 
16:45 17:05–17:20 poistekoor (v.a lõpuühendkoori POK)
17:45 18:25–19:00 puhkpilliorkester
18:30 19:00–19:30 naiskoor
19:00 19:00–20:40 sümfooniaorkester
19:30 20:05–20:40 koondorkestri puhkpilliorkester
20:15 20:40–21:15 poistekoor
20:15 20:40–21:35 meeskoor
21:00 21:35–22:10 segakoor

toitlustus väljakul
11:45–12:45 puhkpilliorkester
12:45–13:45 meeskoor
13:15–14:05 naiskoor
14:00–15:40 lastekoor
15:30–16:35 poistekoor
17:00–18:00 sümfooniaorkester 
18:00–20:50 segakoor

laupäev, 6. juuli 
Laulupeo avakontserdi  „Õpetajale“  läbimäng
rivistusaeg  proov
  8:00 8:30–11:30 valiknaiskoor
  valikmeeskoor
  valiksegakoor
  9:00 9:25–9:45 valiklastekoor
10:00 10:25–11:30 valiklastekoor

Transport proovist: 
Transport rongkäigu eel ja ajal liigub kesklinna lähistele 
Laagna tee kaudu.
Ühistranspordiga saab linna Laagna tee kaudu, kuhu on 
suunatud kogu kesklinna poole minev liiklus.  
Lähimad bussipeatused: PAESILLA, PAEVÄLJA, LIIKURI, 
KUMU 
Maakondade TOOVAD-VIIVAD bussid (B-luba) saavad 
peatuda ja sõita kella 11:45-ni Narva mnt kaudu ja seejärel 
Lasnamäe ja Laagna tee kaudu kesklinna lähedale. Täpsema 
info annab maakonna kuraator.

Rongkäik 13:00
valmisolek  maakond
12:45 Tartu linn
13:10 Hiiumaa
13:10 Ida-Virumaa
13:20 Jõgevamaa
13:30 Järvamaa
13:40 Läänemaa
13:40 Lääne-Virumaa
13:50  Põlvamaa
14:10 Pärnumaa
14:30 Raplamaa
14:35 Saaremaa
15:00 Tartumaa
15:10 Valgamaa
15:10 Viljandimaa
15:20 Võrumaa
15:35 Tallinn
16:20 Harjumaa
16:50 Külalised
17:00 Üle-eestilised kollektiivid

Täpse info rivistusalade kohta annab maakonna kuraator 
ning maakonna rongkäigu kolonni juht. Rongkäigu 
orienteeruv pikkus Vabaduse väljakult lauluväljakule on 
5 km. Kollektiividel on kolonni lubatud kaasata ainult  
XXVII laulu- ja XX tantsupeole akrediteeritud osavõtjad  
(sh saatjad, kollektiivide juhid jt) Palume jälgida, et 
kolonniga ei liituks kõrvalisi isikuid. Laulukaare taga siseneb 
rongkäik esinejate alale ning sealt liigutakse raadiotorni 
värava kaudu laulukaare eest läbi tuletorni värava suunas.



• Lauluväljaku kaarealune on lava. Palume sinna mitte 
maha jätta prügi.

• Palume, et pillidel, pillikastidel, noodimappidel ja  
isiklikel asjadel (eriti lastekollektiivide asjadel)  
oleks peal kollektiivi nimega silt.

• Juhendajad-saatjad: palun õpetage lastele, et 
hädaolukorras (laps on eksinud, sattunud õnnetusse 
vms) pöörduda esimesel võimalusel abi saamiseks 
turvatöötaja või politseiniku poole. Oma kollektiivi  
või pere kaotanud lapsed võtab politsei peo ajal  
enda hoolde.

Tervise ABC
• Tarbi rohkelt vedelikku (vett) nii proovide, kui ka 

etenduste ja kontsertide ajal. Kanna vett alati endaga 
kaasas! Igale laulupeolisele on peo korraldajate poolt 
tänavu kingituseks veepudel, mida saab täita väljakutel 
olevatest veepaakidest. Veepudelid on sarnased, seega 
palun märgistage endale tuntavalt oma pudel.

• Söö alati söögikordade ajal ja võta midagi juurde 
söögikordade vahel!

• Pese käsi seebiga mitu kord päevas ja alati enne sööki.
• Kui sul on kasutusel igapäevaselt ravimid, siis peo ajal 

võta neid määruse kohaselt. Kui sul on ravimeid, mida 
vajad ka päeva jooksul, siis kanna neid endaga kaasas.

• Kui sul on teada allergia ning kasutad selle jaoks ravimit või 
ravimeid, siis kanna neid endaga päeva jooksul kaasas.

• Päikese käes olles kanna kindlasti peakatet!
• Kui tunned nõrkust, võta keegi endaga kaasa, mine 

varjulisse kohta, istu, joo vett ja kutsu vajadusel abi.
• Kui tunned ennast halvasti või näed, et keegi teine vajab 

abi, pöördu kindlasti lähima esmaabiosutaja (kollastes 
vestides, vestil kiri „esmaabi“) või meditsiiniabi andja 
poole välihaiglas või kiirabiautos, abi võib küsida ka 
turvateenistuselt, politseilt või igaühelt, kes on Su 
lähedal.

Abi lauluväljakul
Statsionaarsed abipunktid (vt asendiplaani):
Esmaabipunktid (3) Mere sektoris, Lasnamäe väravate 
juures ning teel Näituste Halli poole;
Esmaabitelgid (4) kummalgi pool pealtvaatajate alal;
Välihaigla Laulukaare all tuletorni poolses osas. Sissepääs 
kas peauksest või Gustavi uksest (Oru poolel). 

Laulupeol julgestavad lauljaid laulukaare all 
esmaabiosutajad, kes asuvad laulukaare lüüsides – anna 
info abivajajast lüüsidesse, lehvitades laulikuid dirigendi 
poole lähimate kaaslastega koos.

Ära lehvita laulikuid ilma abivajaduseta, see võib tekitada 
segadust abistajate seas. Kasutada saad abi kutsumiseks ka 
kõrval asuvat lauljat (anna info edasi „ketti“ mööda)  kuni 
lüüsis oleva esmaabiosutajani – esmaabiosutaja liikumisel 
kaare all, palun anna talle teed ja aita teda!

Laulupeo avakontsert „Õpetajale“ 
kellaajad on arvestuslikud
rivistusaeg  kontsert
18:00 19:00–19:30  avaühendkoor
 19:50–23:00 valikkooride kontsert
 ca 21:45 ühislaulud

Valiknaiskoor, valiksegakoor ja valikmeeskoor on kogu 
kontserdi laval
Valiklastekoor – palun jälgige laulupeo kulgemist ja 
jooksvat rivistusinfot 
1. rivistus (Meie aed) – algab samal ajal, kui lõpetavad laval 
kutselised puhkpilliorkestrid (Lõbusad vastlad)
2. rivistus (ühislaulud) – algab samal ajal kui lõpeb soololaul 
(Kui lõpeb suvepäeva viimne vine)

toitlustus väljakul
Kõik laulu- ja tantsupeol osalejad lähevad sööma otse 
rongkäigust.
Erand: Harjumaa kollektiivid (kes saabuvad viimasena, 
juba ühendkooride rivistuse ajal) saavad minna välisööklasse 
pärast avaühendkoori plokki, umbes kell 19:40.
Harjumaa valikkoorid peavad minema sööma otse 
rongkäigust, enne kontserdi algust.

pühapäev, 7. juuli 
rivistusaeg  proov 
  8:15 8:45–9:50 sümfooniaorkester
  9:00 9:30–10:40 koondorkestri puhkpilliorkester
  9:30 9:50–10:40 puhkpilliorkester
10:15 10:40–12:00 valikmudilaskoor

Laulupidu 14:00
Palun jälgida laulupeo kulgemist ja jooksvat rivistusinfot 
Laulupeo liikide järjekord on:
Lastekoor 
Puhkpilliorkester
Valikmudilaskoor
Naiskoor
Sümfooniaorkester
Koondorkester
Poistekoor ja meeskoor
Segakoor
Lõpuühendkoor

toitlustus lauluväljakul
11:15–12:15 sümfooniaorkester ja puhkpilliorkester / peale proovi
12:10–14:30 valikmudilaskoor /peale proovi
14:00–15:30 poistekoor ja meeskoor / enne liiki
14:40–16:00 lastekoor / peale liiki 
15:00–17:35 segakoor / enne liiki
17:00–18:00 naiskoor / enne ühendkoori

Laulupeoliste toitlustamine väljakul toimub välisööklas, 
mis asub Eesti Näituste C-hallis.
NB! Kuna meid on palju, siis on tänuväärne ja oluline 
pidada kinni toidutalongil olevatest kellaaegadest.
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Abi ööbimiskohtades
Tervisehäda korral pöördu abi või nõuande saamiseks oma 
maakonnast kaasa tulnud meediku poole – vastuvõtuajad ja 
kontaktid on üleval ööbimiskohtades meditsiiniruumi uksel.

Meditsiinialased hädaabi ja 
nõuandetelefonid
Lastearsti nõuandetelefon (08:00-22:00) 1599 
Perearsti nõuandetelefon 1220
Mürgistusinfo 16662
Häirekeskus 112

Laulu- ja tantsupeo staap: 612 37 20
Politsei infotelefon (08:00-19:00) 612 3000


