
~ - ' ,. f, .~~.:-:;. • • ' - • 

~ r l ~ ~ .", -

• .. ~ J - • . . 
' • ~· ' ~ I ', ·,,' • ._ • '• • • 

Suurejooneline 
Laulupäev 
ESKILSTIJNAS -· \ . . 

Juba hommikul, Suviste esimesel pühal kõ
lasid eesti laulud Eskilstuna Stä.Horsi kont-

-serdisaalis - olid käimas kooiide proovid pä
rastlõunaseks kontserdiks. Vist oli mõju nii
võrd tugev, et Torshälla ·jõest pääses valla 
sinna pronksi valatud piksejumal Tor-Taara 

· et,taevalaotuses sõita oma sikkudega Eskils
tuna kohale vaatamaks mis lahti. Sest sellist 
äi.keseilma, mis oli Laulupäeva-linna kohal 
prpovide ja kontserdi vahel, pble siin kaua 
nähtud. 

Järg lk. 7 

Osa ühendatud segakoorlst. Juhatab Harr i Kllsk. (Foto : Lasse Larsson, EKJ 
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Tantsivad Eskllstuna Ja NorrkiJplngl rabvat&ntsutrupld. (Foto Lasse Larsson, EK) 

Nä.hta~asti jiu aga Tor näh
tuga rahule, sest kontserdi algu
seks oll Um taas Uus, parajalt 
soe ja vthmast värske. StAlforsl 
kooll öuel lehvis meie rahvus-

Eskilstuna Laulupäev Alg.lk.l 

llpp, kuld mitte ÜkSnes seal -
Eskllstuna kommuunilahkel ya
stutulekul lehvisid s1n1mustval
ged kl'- raekoja ees ja Nybrol. 

Laulupäevaks varutud kont
serd1saal mahutab 600 pealtkuu
lajat-vaatajat, kuid peagi sel
gus, et saal jäi kitsaks. Publlkut 
Umus tubllsti Üle 600, nl1 et pa
ljud pidid seisma körvalkäiku
des ja istuma treppidel. 

Lauljatele ja tantsijatele pol
nud seega saal1s Ühtki istekohta, 
vaid nad olld sunnitud pauside 
ajal viibima fuajeedes ja rüetus
ruumldes lava taga. 

Kontsert algas Ühendatud se
gakoori esinemisega, kandes 
ette Rudolf Toblase vöimaa 
"Eks tele tea". Ühendkoori ju
hatas Harri KlJilt, ll:ontaertorelll 

_ila&~~~-. 
Tervituskõne oll Lauljaakonna 

esimehe Jüri Raidi poolt - ee
skujulikult kontsentreeritud, si
sukas ja lüblke. Paar minutit, 
valmis. Sama kehtib muuseas 
ka löppsöna kohta, mille üttes 
Laulupäeva toimkonna esimees 
Mart Kllver. 

Järgnesid lastekoori esineml-

aed, juhatas Erna Klemmer, 
klaverü saatis Rea Silvia Kll
ver, edsf Ühendatud ~oor 
Hilja Ivalo juhatusel. Kontserdi 
esimese poole enne vaheaega lõ
petas "Kassari" rahvatantsu
trupp, juht Udo Tohver. 

Kontserdi teine pool algas 
meeskoori esinemise ga . . J uha; 
tas Rein Rubin, sollat "Muhu 
tantsus" oll J oh. Mäepea. Göte
borg! Eesti Meeskoorist. 

Slsuka ja löbusa program
miga esinesid ka Eskiistuna ja 
Norrköpingi rahvatantsutrupld, 
misjärele taas esines üh1sll:oor, 
lõpetades kontserdi populaarse 
"Tuljakuga". Publlll: muidugi 
nöudis llsapalu. mDleU olld 
"Veel kaitse ll:anp Kalev'' ja 
"Lahll:um1selaUl'\ a.t..Niiiid aja.... ....-.,....,~mw-
pes meie rahvusnumnlga. 

Öhtul kell seltse algas hotell 
Smedenis pidu. See oll nagu sim
man ikka : oll köhutäldet, keele
kastet, tantsu ja tralll. Ainult et 
ikka oleks pidanud olema kohal 
protesslonaalne orkester. :Aga 
see vist allaki paljusid eriti palju 
ei seganud. 

Löpuks - kötkjalt ·Rootsist. 
kokku söltnud noorte( oll 
omaenda uhke pidu Ants Pahvi 
villa suures aias Esk11stuna jöe 
lläres. See algas juba reedel ja 
kestis vahetpidamata nell öö
päeva! Noored tänavad ja kllda· 
vad perekond Pahvi külallslah
kust. 


