
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus

Täiendõppekursus

Interpreedist pedagoogiks 

Maht 32 t kontaktõpet  ja 16 t iseseisvat tööd 
Toimumise aeg 12.–13. märts; 9.–10. aprill; 14.–15. mai 2022
Õppekeel eesti keel
Rühma suurus 15

Lektorid Kursuse läbiviijad on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
õppejõud:    

Lembit Orgse interpretatsioonipedagoogika õppejuht, varase klahvpillimuusika
professor;

Peeter Sarapuu EMTA  puhkpillide  ja  löökpillide  õppejuht,  fagoti  professor.
Biograafia: Eesti Muusika Infokeskus

Katrin Talmar EMTA viiulipedagoogika lektor

(lähtuvalt  osalejate  eriala  spetsiifikast  kaasatakse  lisaks  vastavaid  õppe-
jõude)

Sihtgrupp tegevmuusikud kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus 
pillimängu ja interpretatsiooni õpetamiseks.

Registreerumine siin: https://sise.eamt.ee/tk/index.x kuni 10. veebruarini

Täiendav info ene.kangron@eamt.ee 

Kursuse vajalikkuse põhjendus lähtuvalt OSKA COVID-19 eriuuringu
tulemustest

Muusika  valdkonna esituskollektiivid  (kutselised orkestrid,  koorid  jm koos-
lused)  saavad  käesolevast  kriisist  tõenäoliselt  keskmisest  tugevamini
mõjutatud ning hõive tervikuna valdkonnas väheneb.

https://www.emic.ee/?sisu=interpreedid&mid=33&lang=est&action=view&id=195&method=biograafia
mailto:ene.kangron@eamt.ee
https://sise.eamt.ee/tk/index.x


Muusika  valdkonnas  kriis  süveneb  –  eriti  professionaalse  muusika  puhul.
Kontserttegevust  ei  toimu  ja  piirangute  jätkudes  on  oht  muusikute
professionaalsuse langusele.

Kui  interpreet  ei  saa  esineda,  kaotab  ta  oma  erialase  professionaalsuse.
Kriisi  jätkudes  suureneb  vajadus  karjäärinõustamise  (ka  psühholoogilise
nõustamise) ja ümberõppe järele. Osa loovisikuid (nt instrumentalistid) võiks
töötada  ka  muusikakoolides  muusikapedagoogidena,  selleks  vajavad  nad
muusikapedagoogikaalast täienduskoolitust. (lk 106-109,110)

See oleks ka ülivajalik nihe muusikute tööturul olukorras, kus vanemaealiste
pilliõpetajate hulk ületab kordades noorte pealekasvu ja juba pikemat aega
annab tunda üha süvenev pilliõpetajate puudus (eriti keskustest kaugemal
asuvates  muusikakoolides).  Õpilaste  hulk  muusikakoolides  on  püsinud
aastakämneid stabiilne (ca 11000) ja ei näita vähenemise märke. 

Pedagoogiline  täiendkoolitus  tegevmuusikakutele  tagaks  neile  suurema
hõivatuse,  aitaks  leevendada  pedagoogide  nappust  huvikoolides  ning
toetaks muusikuid kriisist väljumisel.

ÕPPEKAVA

Eesmärk

Kursuse  eesmärk  on  anda  tegevmuusikutele  teadmised  pillimängu  ja
interpretatsiooni  õpetamisest,  mis  võimaldavad  vaadata  oma   professio-
naalsetele  oskustele  värske  pilguga  ning  leida  erialast  rakendusvõimalust
muutunud töökeskkonnas. 

Kursusel läbitud õppeained on osa interpretatsioonipedagoogika õppekavast
ja neid on võimalik üle kanda õppetöö jätkamisel tasemeõppes.

Sisu ja käsitletavad teemad

Teema
Kontakttund
e Iseseisev töö (t)

Pillimängu ülddidaktika 8 4
Pillimängu didaktika 
(erialapõhine) 16 4
Pedagoogiline repertuaar            8 8
                                                   
Kokku 32 16



Õpiväljundid

Kursuse läbinud muusik:
 omab teadmisi pillimängu metodoloogilistest ja 

interpretatsioonilistest üldmõistetest; 
 orienteerub pillimängu õpetamise üldprintsiipides; 
 omab teadmisi klassikalistest tuntumatest pillimängu õpetamise 

meetoditest; 
 oskab analüüsida oma instrumendi mängu põhiasendeid;
 omab teadmisi alg- ja keskastme õpetuse spetsiifikast.

Õppevormid ja õppetöö korraldus

Õppetöö on korraldatud sessioonidena.  Vastavalt osalejate profiilile jaguneb
rühm koolituse jooksul erialapõhistesse gruppidesse mis on kooskõlas eesti
muusikakoolides õpetatavate erialadega: keelpill,  puhkpill/löökpill  ja klaver
(vajadusel ka rütmimuusika, vokaal).

Õppevormideks on loengud, praktilised seminarid ja individuaalne töö.

Hindamine 

mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse lõpetamise tingimused 

 osalemine õppetööl vähemalt 70% ulatuses;
  sooritatud kodu- ja iseseisvad tööd; 
 praktilise tunni läbiviimine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetajale väljastatakse EMTA  täienduskoolituse tunnistus koos 
hinnetelehega.

Lektorid

Lembit  Orgse (1960)  on  lõpetanud  Tallinna  Muusikakeskkooli  Reet
Vanaselja  ja  prof  Bruno  Luki  õpilasena  ning  Tallinna  Konservatooriumi
(nüüdne  EMTA)  prof  Bruno  Luki  ja  Kalle  Randalu  klaveriklassis.  Aastatel
1988–1990 täiendas ta end Peterburi Konservatooriumis assistentuur-stažu-
uris prof Vladimir Nilseni juhendamisel. 2004. aastal jätkas Orgse õpinguid
EMTA doktorantuuris. Johann Sebastian Bachi ornamentatsiooni ja generaal-
bassi käsitleva doktoritöö kaitses ta edukalt 2013. aastal.  Orgse on 1982.



aasta Čiurlionise-nimelise konkursi laureaat. Ta on esinenud nii Eestis kui ka
välismaal  pianisti  ja  klavessinistina  erinevate  solistide,  ansamblite  ja
orkestritega, teiste seas koos Tallinna keelpillikvarteti, Rahvusooper Estonia
puhkpillikvinteti,  Hortus  Musicuse,  ERSO,  Tallinna  Barokkorkestri  ja  Corelli
Consortiga. Hinnatud varajase muusika ja basso continuo mängijana on teda
kutsutud esinema paljude suurvormide (Bachi passioonid, kantaadid, Händeli
oratooriumid jt) ettekannetele. Orgse muusikalise tegevuse kaalukamateks
Johann Sebastian Bachiga seotud kontserdiprojektideks on olnud prantsuse
ja inglise süitide ettekanded sarjas „Tantsud klahvidel“, kõikide kammerson-
aatide esitused koos eesti väljapaistvate keelpilli- ja puhkpillisolistidega ning
klavessiinikontsertide  esitused  koostöös  Klaaspärlimäng  Sinfoniettaga
Tallinna Bachi festivalidel ja Mustonenfestil. Orgse viimaste aastate kontsert-
tegevuses on olulisel kohal sooloõhtud, kus on kõlanud Carl Philipp Emanuel
Bachi, Haydni, Mozarti ja Clementi looming haamerklaveril. Lembit Orgse on
tuntud ka kui klaveriõppejõud. Tema õpilased on silma paistnud riiklikel ja
rahvusvahelistel  konkurssidel.  Hetkel  töötab  Orgse  professorina  EMTA
klaveri-  ja  klahvpillimuusika  ajaloo  õppejõu  ning  interpretatsioonipeda-
googika õppejuhina. Ta on hinnatud lektor ja meistrikursuste läbiviija. Tema
loengute teemad hõlmavad barokkja klassikalise muusika (Bach ja Haydn) in-
terpretatsiooni ning teisi klahvpillimetoodika küsimusi.

CV: Eesti Muusika Infokeskus

Peeter Sarapuu on Eesti muusika- ja Teatriakadeemia Puhkpillide ja löökpil-
lide õppejuht, fagoti professor. Biograafia: Eesti Muusika Infokeskus

Õpikeskkond

Eesti  Muusika-  ja  Teatriakadeemiat  peetakse  üheks  kõige  funktsionaal-
semaks muusikaõppeasutuseks Euroopas.

Akadeemial  on 150-kohaline  kammersaal,  kuni  77 õpilasele mõeldud suur
auditoorium,  40-kohaline  barokkoreliga  proovisaal,  ooperistuudio,  elekt-
roonilise muusika- ja helistuudio, raamatukogu ja kohvik. Lisaks on kasutusel
üle 90 õppe- ja harjutusklassi,  mis võimaldavad läbi viia ka individuaalset
õpet.

Käesolevaks kursuseks on EMTA-l vajalike muusikainstrumentidega, audio- ja
visuaalesitlustehnikaga  varustatud  ruumid,  samuti  kaasaegseima  õppe-
kirjandusega ning spetsiifilise  õpperepertuaari  parimate väljaannetega va-
rustatud raamatukogu

https://www.emic.ee/?sisu=interpreedid&mid=33&id=162&lang=est&action=view&method=biograafia
https://www.emic.ee/?sisu=interpreedid&mid=33&lang=est&action=view&id=195&method=biograafia


Uude õppehoonesse on rajatud multimeediakeskus ning džässi ja varajase
muusika õppeklassid. Virtuaalsete meistriklasside ja kontsertide läbiviimiseks
on  sisse  seatud  kaks  LoLa (Low  Latency  Audio  Visual  Streaming
System) viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogiaga õppeklassi.

2021.  aastal  pääses  EMTA  juba  kolmandat  aastat  järjest  mainekasse
rahvusvahelisesse  kõrgharidusasutusi  järjestavasse  edetabelisse QS  World
University Rankings, kajastudes esituskunstide valdkondlikus pingereas 51–
100  positsioonil  kõrvuti  Kölni,  Leipzigi,  Müncheni  ja  Budapesti  muusika-
kõrgkoolidega.

EMTA kõigil erialadel on motiveeritud üliõpilaskond, tipptasemel õppejõud ja
inspireeriv õpikeskkond.

Õppekava juht

Lembit Orgse
Interpretatsioonipedagoogika õppejuht, varase klahvpillimuusika professor
lembit.orgse@eamt.ee 
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