20. ajalooringi orienteerumismäng
kevad 2019

Laulupeo
Special
Käes on ajalooringi orienteerumismängu juubel! Omamoodi juubelitele on pühendatud ka
kevadine orienteerumine, sest aastatel 1919 ja 1819 on toimunud eestlaste jaoks maagilisi asju.
Aastaks 1819 olid KÕIK eestlased nii Põhja- kui Lõuna-Eestis vabastatud pärisorjusest. Viimati
olime vabad olnud muinasajal! 1919. aasta jaanuaris toimusid Vabadussõja murdelahingud, mis
viisid Eesti võidukursile. Samal aastal viidi läbi maareform, mis andis maa tagasi eestlastele ja
tõmbas vee peale sakste võimule Eestimaal. Detsembris 1919 aga avati esimese ülikoolina maailmas
eestikeelne Tartu Ülikool. Ühesõnaga, sellel aastal on palju tähistamist, et kõiki neid möödunud
sadasid meenutada.
AGA… pärisorjuse kaotamine on ikka väga tähtis. Selle tähistuseks peeti 1869. aastal esimene
üldlaulupidu, millest sai traditsioon. See traditsioon on saanud alguse Tartus ja kestnud üle
erinevate riigikordade ja ajalooperioodide. Sellel aastal toimub laulupidu juba 27. korda ja see annab
tunnistust meie soovist väärtustada vabadust ning laulda. Iga laulupidu on olnud oma nägu, seekord
kannab ta nime “Minu arm”. Kuna laulupidu on midagi nii meile omast, siis pühendame ka oma
orienteerumise laulupeole.
Orienteerumine koosneb kahest osast:
1) KÜSIMUSED laulupeo kohta
2) PILDID – seekord on pilte vähem, aga selleks, et üldse teada, kuhu otsima minna, tuleb
end esimese üldlaulupeoga kurssi viia. Nimelt oleme pilte teinud üheksas kohas, mis on
kuidagi seotud esimese laulupeoga või seotud isikutega, kes on seotud esimese
laulupeoga. Kui need isikud/kohad välja mõtled, siis Sa ei otsi enam nõela heinakuhjast.
Oleme teinud igast kohast 2 pilti ja te peate neist moodustama paarid ning kandma
tabelisse. Tabeli teise lahtrisse kirjutate, kus need pildid tehtud on ja kolmandasse
lahtrisse kirjutate juurde, kuidas see KOHT või ISIK on seotud esimese üldlaulupeoga. Ja
ongi kõik☺

START: Reede, 17. mai kell 14.00
FINIŠ: Esmaspäev, 27. mai kell 12.00

I KÜSIMUSED:
1. Milline Vene tsaar vabastas eestlased pärisorjusest?
2. Kuidas on see Vene tsaar jäädvustatud Tartu linnas (vähemalt kahel moel)?
3. Milline organisatsioon korraldas esimese üldlaulupeo?
4. Mis on sellest organisatsioonist tänaseks päevaks Tartus välja kasvanud?
5. Mitu aastat võttis aega laulupeo korraldamiseks vajaliku loa taotlemine?
1aasta / 2 aastat / 3 aastat / 4 aastat
6. Mitu kuud enne laulupeo algust, saadi luba lõpuks kätte?
1kuu / 2 kuud/ 3 kuud / 4 kuud / 5 kuud
7. Kelle ülesandeks sai esimese laulupeo nootide trükkitoimetamine ja kooridele laialisaatmine?
8. Keda on kujutatud antud postmargil ja milline seos oli tal laulupeoga?

9. Milliste sõiduvahenditega saabusid inimesed esimesele laulupeole?
Hobuvankriga / autoga / rongiga / jala / aurulaevaga
10. Mis sõiduvahendi kohta on alljärgnev kuulutus? Mis oli sõiduvahendi nimeks?

11. Lauljad ja pillimehed kandsid laulupeol laulupeo märki. Kes kandsid hõbedast, kes kuldset?
KULDNE MÄRK

lauljad / pillimehed

HÕBEDANE MÄRK

lauljad /pillimehed

12. Märk kujutas endast puna-rohe-valge taustale asetatud harfkannelt. Mida need värvid
sümboliseerisid?
13. Mida pidid esimese laulupeo ajal lisaks peomärgile rinnas kandma peokomitee liikmed?
14. Mis kuupäevadel vana kalendri järgi toimus esimene üldlaulupidu?
15. Keda võib auga pidada esimese laulupeo peakorraldajaks? Nimetage veel vähemalt 2 asja,
millega see inimene Eesti ajalukku on läinud?
16. Kes lausus esimese laulupeo avatseremoonial avasõnad?
17. Miks ei osalenud tuntud rahvusliku ärkamisaja tegelane Carl Robert Jakobson laulupeo
ettevalmistamisel?
18. Ühel esimese laulupeo korraldusmeeskonna liikmetest oli perekondlik side Jannseniga ja ta
töötas arstina, samuti on ta muljetanud hiljem esimesest laulupeost oma mälestustes. Kellest on jutt
ja kes ta Jannsenile oli?
19. Kui palju pidi maksma pileti eest, et nautida esimest laulupidu reserveeritud kohalt esimesest
reast?
20. Esimesel üldlaulupeol kõlasid laulud järgmistes keeltes?
Vene keel / saksa keel /eesti keel
21. Miks toimus laulupeo üldproov Maarja kirikus suletud uste taga?
22. Mitmele esimesel üldlaulupeol esitatud laulule oli sõnad teinud Lydia Koidula?
1 laulule / 2 laulule / 3 laulule / 4 laulule
23. Mitmele esimesel üldlaulupeol esitatud laulule oli sõnad teinud Johann Voldemar Jannsen?
1 laulule / 2 laulule / 3 laulule / 4 laulule
24. Mis koor võitis esimese laulupeo kooride võistulaulmise? Mis koor jäi II kohale? Mitme koori
vahel läks jagamisele III koht?
25. Mis oli kooride võistulaulmisel auhindadeks?
26. Mis kujutis oli esimesel laulupeol Otepää koori lipul?
27. Mida oli kujutatud Kanapää (Kanepi) kihelkonna koori lipul?

28. Kes pidas esimesel laulupeol kõne “Kolm soovi”, mis vihmase ilma tõttu kanti ette vaid
osaliselt?
29. Mis lausega Jakob Hurt oma kõne esimesel üldlaulupeol lõpetas?
30. Üks kommentaar Jakob Hurda kõne kohta väitis, et "Hurt oleks oma kõnega nagu herilasepessa
torganud". Kellele need sõnad kuuluvad?
31. Mis ametimehi oli laulupeost osa võtnud 789 meeslaulja hulgas kõige rohkem?
32. Kellele kirjutas Lydia Koidula laulupeo kohta järgmised read: "Papa! Susisegu kadedad keeled
ja suled, mis nad tahavad: see oli siiski eesti pidu."
33. Mitu üldlaulupidu peale esimese on veel Tartus toimunud?
34. Antud kaardil on kujutatud esimese laulupeo rongkäigu marsruuti. Numbritega on märgitud
kohad, millel oli 17.-21. juunil 1869. a oma roll kanda. Pange kirja, mis kohad vastavad antud
numbritele ning mis seal toimus.
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