
Aavo Otsa Puhkpillikooli õppekava 

 

1. ÕPPE EESMÄRGID JA ÕPPEAJA KESTUS 

 Orkestri puhkpillide individuaalõppe õppekava eesmärgiks on anda õpilasele muusikalist 

haridust nii huvihariduse tasemel kui ka tulevaseks professionaaliks õppimisel.  

Lisaks põhiainele on tähtsustatud ansambli ja orkestri õpe ja praktika. Õpilase soovi ja kooli 

võimaluste korral saab õppida ka klaverit või muud lisapilli. Oluline on praktiline 

musitseerimine nii solistina, kui ka ansamblites ja orkestris. Koosmäng arendab õpilases 

partneritunnetust, dirigendi-ja noodijälgimise oskust ja annab esinemisjulgust ning -rõõmu. 

Õigete pillimängu algtõdede omandamine õppekava läbimisel toetab õpilase 

konkurentsivõimet jätkamaks muusikaõpinguid. Muusikaõpingud annavad lisaks 

konkreetsetele teadmistele ja oskustele õpilasele palju eluks vajalikku: otsuse-ja valiku 

tegemise julgust, iseseisva töö oskust ja loovust, mis kõik aitavad toime tulla edaspidises elus 

mistahes erialal või ametis. Pillimänguoskus annab inimestele võimaluse oma igapäevast elu 

emotsionaalselt tasakaalus hoida ja mitmekesistada seda nii aktiivselt (musitseerides) kui ka 

passiivselt (publikuna). 

Õppetöös taotleme erinevate eriala-ainete koosmõju ning soovime ühendada musitseerimise 

õpetuslike komponentidega noore muusiku isiksuse arendamisel. Artikulatsiooni variandid 

erinevates muusikastiilides mitmekesistavad väljendusvahendeid ning avardavad muusikalist 

silmaringi. 

Õppekava on koostanud meisterõpetaja (tase 8) Tallinna Muusikakeskkooli ja EMTA 

õppejõud,  Aavo Ots, puhkpilliorkestri dirigendi kutsekategooria (tase 8). 

 

1.1.Kooli õpiväljundid:  

• laia silmaringi ja terve ellusuhtumisega eesmärgikindlad muusikud; 

• õpilaste, kes tõeliselt tahavad ja suudavad, personaalne tugi ja kiire areng 

• täiuslikkuse taotlus, nõudlikkus ja autonoomne motivatsioon; 

• arengule suunatud mõtteviis, ande ja potentsiaali avanemine, tunnustuse saavutamine. 

1.2.Muusikalised eesmärgid: 

• ilusa tooni laulvuse ning väljendus- ja fantaasiarikka muusika esituse innustamine, 

individuaalsuse ja omaalgatuse soodustamine; 

• erinevate stiilide ja artikulatsiooni õppimine; 

• ansambli- ja orkestrimänguteadmiste ja –oskuste omandamine; 

• eduka esinemiskogemuse saamine nii solistina, ansamblis kui orkestris. 

 

1.3.Kontsert  



Iga esinemine tuleb kujundada orkestri  jaoks sündmuseks. Dirigendi ja õpetaja kõige tähtsam 

missioon on mängijaid loominguliselt inspireerida. Enne igat esinemist on tunnetuslikult 

tähtsaim positiivne enesesisendus: ma tahan, võin ja suudan huvitavalt musitseerida. See 

õnnestub, kui on olemas muusikalised ideed, regulaarnetubli harjutamine ja kindel soov hästi 

mängida. Kõige enam tõstab enesekindlust teadmine, et esitatav muusika on kindlalt omandatud 

ja tehniliselt teostatav. 

Tähtis on, et esinemine pakuks mänguoskuste kasvades naudingut, rõõmu ning positiivset 

meelestatust ja sellest tulenevat enesekindluse süvenemist. 

 

2. Sümfoonilise puhkpilliansambli/-orkestri (wind ensemble) ja    

- instrumendi õppekava  

 

Ameerika Ühendriikidest on üle maailma levinud wind ensemble 1960ndatest aastatest alates 

ning selle pillide koosseis võib varieeruda vastavalt partituurile ansamblist suure orkestrini. 

Wind ensemble eeskujust lähtub puhkpillikooli orkestriklassi töö. 

Sümfooniline puhkpilliansambel on Aavo Otsa Puhkpillikooli keskne, kõiki aineid ühendav 

õppekava ning ettevalmistav etapp tõusmaks kontsertkoosseisu Tallinna  Muusikakeskkooli 

Puhkpillisümfoonikud.  Õppekava lähtub põhimõttest, et noorte puhkpilliorkestrid ja ansamblid 

on tulevaste professionaalide taimelava. Meie kooli idee on iseenesest lihtne: noored tuleb 

õpetada õigesti mängima ning oskajate ring laieneb märgatavalt. Orkestri suurepärane 

kõlakvaliteet ja kooli koostöö vaimsus on väärtused, mille poole püüdleme.  

 

2.1. Õppeained 

Kokku õppekava kestus ilma lisa-aastateta on seitse õppeaastat. Minimaalne tundide maht on 

514 akadeemilist tundi. Õppekava täitmiseks läbitakse alljärgnevad õppeained: 

  

2.1.1. Sümfooniline puhkpilliansambel/-orkester, 162 tundi  

2.1.2. Orkestripilli põhiõpe (trompet, flööt jne), 108 tundi 

2.1.3. Solisti suund (klassika stiil), 108 tundi 

2.1.4. Stiilide õpe, 54 tundi 

Jazz muusika  

Barokkmuusika (piccolotrompet, barokktrompet vm) 

2.1.5.  Ansamblitunnid kontsertmeistri juhendamisel, 28 tundi 

2.1.6.  Solfedžo, 108 tundi 

2.1.7.  Valikaine: Klaveriõpe (õpilase soovi korral ja kooli võimaluste olemasolul), 54 tundi 

 

2.2. Õppetöö tingimused 



 

2.2.1. Õpingute alustamise tingimused 

Õpingute alustamise eelduseks põhierialadel on kooli sisseastumiskatsed. 

2.2.2. Kooli sisseastumiskatsete nõuded:  

 

Eelklass – musikaalsuse katsed ja pilli sobivuse kontroll. 

Noorem aste – muusikalised katsed ja pilli sobivuse kontroll. 

Edasijõudnud – kaks vabalt valitud heliredelit, kaks vabalt valitud etüüdi ja kaks ainekava 

tasemele vastavat pala (vt. ainekava).  

Solistisuund – Vincent Chicowitzi etüüd nr 1. (Flow studies volume 1),  vabalt valitud etüüd, 

osa suurvormist ja karakterpala.  

 

2.3.Hindamine, eksamid ja arvestused: 

 

2.3.1. Hindelised esinemised toimuvad kaks korda aastas. Esinemistel esitatakse kaks 

erineva karakteriga pala peast. 

2.3.2. Üleminekueksamil esitatakse kolm eriilmelist teost. 

2.3.3. Tehnilised arvestused toimuvad alates III klassist kaks korda õppeaastas.  

2.3.4. Sümfoonilise puhkpilliansambli/orkestri partiide ettemäng.  

2.3.5. Noorema astme III õppeaasta lõpueksam on ühtlasi ülemineku eksamiks 

edasijõudnute tasemele.  

2.3.6. Lõpueksamil esitatakse üks osa suurvormist ja kaks pala. 

 

 

2.4. Õppetöö tasemed 

Puhkpillikooli põhi-õppe kestus koos eelklassiga on 6 õppeaastat ning jätkub kõrgema astme 

solisti suunal 2 aastat. 

 

Õppeaeg on jagatud neljaks astmeks: 

 

▪ Eelklass, nooremaste, keskaste 

▪ I õppeaasta, eelklass 

▪ I-III õppeaasta, noorem aste 

▪ IV - V õppeaasta, keskaste 

▪ VI – VII õppeaasta kõrgem aste (solisti suund) 

 

 

 

 

 

2.4.1. Õppetöö maht õppeetappide (aasta, rühm, kursus) jaotus 



 

  Eelklass Noorem Keskaste Kõrgem aste 

    I õa II õa III õa IV õa V õa 1 õa 2 õa 

Sümfooniline 
puhkpilliansambel/ -
orkester (windensemble)   2 2 2 2 2    
Puu-, vask- + löökpillide 
ansambel   1 1 1 1 1    

Instrumendi õpetus (kõik)   2 2 2 2 2    

Solfedžo 2x0,5    1 1 1    

Klaver    0,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1    

              

Solisti suund kõrgemale 
astmele             

Eriala klassika stiil          2 2 

Stiilide õpe (Jazz)          1 1 

Barokkmuusika (barokk ja 
piccolo trompet          1 1 

Ansambel          1 1 

Meistrikursused          X X 

Esinemispraktika   X X X X X X X 

 

 

2.5. Õppeetappide ja huvikooli lõpetamise nõuded. 

 

2.5.1. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused 

Õppeained on kohustuslikud õppekava läbimisel, välja arvatud klaver lisapillina. 

 

2.5.2. Kooli lõpetamine. 

Huvikool annab diplomi kogu õppekava läbinule lõpueksami positiivsel sooritusel. 

Lõpueksamil esitatakse üks osa suurvormist ja kaks pala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Õppeainete ainekavad 
 

3.1. Sümfooniline puhkpilliansambel/-orkester, ainekava 

Vaba musitseerimine saab võimalikuks ainult lapsele meeldivas õhkkonnas. Parim tee selle 

loomiseks on meeskonnatöö , mis aitab igati kaasa lapse loominguliste võimete avanemisele 

ja maksimaalsele rakendamisele. Õppekavasse kuulub repertuaar duetist suure ansambli ja 

orkestrini. Orkestri suurepärane kõlakvaliteet ja kooli koostöö vaimsus on väärtused, mille 

poole püüdleme. Nii orkestri kui ansambli moodustamisel tuleks silmas pidada, et selle 

liikmed on mänguoskustelt  enam-vähem samal tasemel.  Puhkpillikooli  õppekavas saab 

valida noorema ja edasijõudnute tasemega ansambli vahel.  

Puhkpillide koosmäng ansamblis on parim viis harmoonilise kuulmise, intonatsiooni, 

rütmilise täpsuse ja dünaamikanüansside õppimisel. Muusika esituse tähtsaima komponendi   

- ansamblikõla - arendamise märksõnadeks on cantabile, espressivo, dolce karakterid. 

Olulise komponendina kuuluvad proovi plaani rütmi- ja hingamisharjutused. Loomulik 

hingamine annab muusikale voolavuse ja on koosmängul auftaktiks. Hingamisega seotud 

lihasliikumised peavad alati olema paindlikud ja elastsed. 

3.1.1. Noorem aste (3 õppeaastat) 

Põhiliseks õppematerjaliks on Bruce Pearsoni  orkestriõpik Best in Class: Comprehensive 

Band Method,  Book I, harjutused nr 1-146. 

Õppematerjalis on partiid koosmänguks kõigile puhk- ja löökpillidele ning spetsiifilised 

harjutused pilligruppidele mängutehnikate treeninguks: 

▪ Harjutused unisoonis, rütmiansamblid, kaanonid, rahvalaulud ja kontsertpalad suurele 

orkestrile. 

▪ Noodiõpetus, taktimõõdud 4/4 ja ¾, legaatokaar, diees, bemoll ja bekaar, dünaamika- 

ja tempomärgistused, helistikud, võtmemärgid 

▪ Harmoonilised järgnevused, kromaatiline heliredel 

▪ Kiire keele harjutused 

Bruce Pearson – Best in Class Book 1: harjutused nr 1-88 vaskpillidele mõeldud osad 

▪ Ansambli ühine lahtimäng (warm up) 15 min 

▪ Hingamisharjutused, huulikuharjutused, akordijärgnevused häälestuseks 

▪ Bruce Pearson – Best in Class Book 1: palade arranžeeringud koos löökpillidega 

 

Näidisrepertuaar: 

Bruce Pearsoni  orkestriõpik Best in Class: Comprehensive Band: Kontsertpalad nr 144-146 

(seade puupillidele): 

Honey Rock Flapjacks 

Pearson Froggie´s Waltz 



Billings Early American Salute 

 

3.1.2. Keskaste 

Noorema astme positiivsete tulemustega läbinu asub edasi õppima keskastmes. 

Õppematerjal: Bruce Pearsoni  orkestriõpik Best in Class: Comprehensive Band. Book 2, 

harjutused 1-111 

▪ Rütmiharjutused kogu orkestrile 

▪ B. Pearsoni arranžeeringud 

▪ Kaanonid, rahvaviisid 

▪ Heliredelid, akordide harjutused 

▪ Tuntud heliloojate teoste teemad 

Repertuaarinäiteid: 

L.van Beethoveni, J. Haydni, G.Bizet´, R. Wagneri teoste teemad. 

Claude T. Smith  - Casterbrooke Overture 

Eric Osterling - Charles Town 

Eric Osterling – Landing 

M.A. Charpentier – 8 Pieces for Festive Occasions:  

nr 2. Trumpet Voluntary 

nr 7 St. Anthony Choral  

 

Edward Gregson – New Horizons for Beginner Brass Ensemble 

1) Pass the Tune 

2) Pass the Arpeggio 

3) Join in the Tune 

4) A Sad Song 

5) Moto Perpetuo 

6) Dance in 5/8 Time 

 

3.1.3. Edasijõudnud 

Bruce Pearson – Best in Class Book 2: harjutused 1-120 

Repertuaarinäited: 

J.S. Bach - Vierstimmige Koralen (valik koraale) De Haaske kirjastuse väljaandes 

Flexible Woodwind Trios: Baroque (arr. Karen Evans): 

Johann Sebastian Bach – Sheep May Safely Graze 

 

 



 

3.1.4. Hindamispõhimõtted: 

Üleminek nooremast edasijõudnute tasemele ei toimu ainult õpitud aastate, vaid vastava 

taseme olemasolul ning dirigendi ja õpetaja otsuse ja hindelise ansamblipartiide kontrolli 

põhjal. Orkestrantide edutamine pillirühmade kontsertmeistriks lähtub samuti mängutasemest. 

Erandiks on eelklass, kus hindamine on mitteeristav, tagasiside kaudu. 

 

 

3.2. Orkestripillid, ainekava 

 

Individuaalõppe eesmärgiks on anda õpilasele muusikalist haridust nii huvihariduse tasemel kui 

ka tulevaseks professionaaliks õppimisel. Kõige tähtsam on õigete mängupõhimõtete 

omandamine. 

Õppeprotsessis ei tohi hetkekski silmist kaotada põhieesmärki – muusikat. Kui õpilase mängus 

on tunda mängurõõmu ja naudingut musitseerimisest, on õpetamine õigetes kätes. Õpetaja 

andekusest, teadmistest ja suhtlemisoskusest oleneb, kui kiiresti, õigesti ja millise 

perspektiivitundega suudab ta lahendada õpilase ees seisvaid probleeme.  

Õpilast tuleks suunata nii, et ta omandaks õige mänguvõtte kiiremini ja väiksema vaevaga. 

Õppeprotsessi peab läbima ilusa kõla, laulvuse ja vaba tooni saavutamise püüe.  

Igale õpilasele tuleb luua individuaalne töörežiim, mis harjutamiseks kuluvat aega ja energiat 

arvestades oleks reaalne ja tulemusrikas.  

Töö rütm peab olema rahulik, normaalsete puhkepausidega harjutusgruppide vahel. Eesmärk 

on välja arendada refleks: kui huulik puudutab huuli, on ka keskendumine täielik.  

 

 

 

3.2.1. Eelklass 

 

Pilli ja mänguvõtetega tutvumine ja esimeste nootide mängimine. 

Õppeasta jooksul mängida harjutusi A. Otsa kogumikust "Trompetikool I" (Muusika, 1996) 

 

Tasemenäited: 

Lasteleul - Rongisõit 

Lastelaul - Hüüavad pasunad 

 

3.2.2. Noorem aste 

 

I õppeaasta 

 

Põhieesmärk: õiged mänguvõtted. 

Tähelepanu keskendatakse õigete mänguvõtete omandamisele, õigele hingamisele ja 

puhumisele, pilli hoiule ja heli tekitamisele. 

 

Nõuded tehnikale: 

Heliredelid C-, G-, F-duur; a-moll. 



 

Nõuded repertuaarile: 

Rahvaviis- Sepapoisid 

L. Mozart - Valss 

 

 

II õppeaasta 

 

Nõuded tehnikale: 

Töötatakse legato harjutustega, lahtimängimise ja keele (mitte staccato) harjutustega. 

Heliredelid D-, A-, B-duur; h-moll. vabalt mängida ulatuses c2. 

 

 

Nõuded repertuaarile: 

Harjutused ja palad A. Otsa õpikust "Trompetikool II" (Muusika, 1996) 

 

Tasemenäited: 

J. Pierpoint - Aisakell 

J. Krieger - Menuett 

J. Brahms - Hällilaul 

P.Tšaikovski - Vana prantsuse lauluke 

 

 

III õppeaasta 

 

Nõuded tehnikale: 

Puhumise ja legato tehnika ning keeletehnika arendamine, algteadmiste 

andmine staccatost. Punkteeritud rütmid ja kuueteistkümnendikud. 

Heliredelid kuni kahe võtmemärgini. Saavutada vabalt mängitav ulatus e2. 

 

Nõuded repertuaarile: 

Mängida 8-10 pala ja 8-10 etüüdi. 

A. Otsa -Trompetikool III (Muusika, 2000) 

 

Tasemenäited: 

T. Susato - Rondo ja Saltarello 

L. van Beethoven - Teekonnalaul 

H. Purcell - Trompeti hääl 

Itaalia laul - Santa Lucia 

 

 

3.2.3. Keskaste 

 

IV õppeaasta 

 

Nõuded tehnikale: 

Erinevate strihhide kasutamine: detache, legato, staccato, tenuto. Triooli, sünkoobi, 6/8 ja 9/8 

taktimõõdu kasutamine. 

Heliredelid: kolme võtmemärgiga helistikud koos lisadega. 

Saavutada vabalt mängitav ulatus kuni f2. 



 

Nõuded repertuaarile: 

Õppeaasta jooksul omandada 8-10 pala ja 8-10 etüüdi. 

H. Clark - Technical Studies nr.1 

A. Otsa Trompetikool (Muusika, 2000) 

G. Concone- Lyrical Studies for Trompet (J. F. Sawyeri seaded) 

 

Tasemenäited: 

V. Štšolokov - Muinasjutt 

V. Štšolokov - Lastekontsert 

R. Schumann - Julge ratsanik 

W. A. Mozart - Kevadeigatsus 

W. A. Mozart – Hällilaul 

 

 

V õppeaasta 

 

Nõuded tehnikale: 

Heliredelid nelja võtmemärgiga , D7, >VII7, kromaatiline heliredel. Saavutada vabalt mängitav 

ulatus kuni g2. 

 

Nõuded repertuaarile: 

Õppeaasta jooksul omandada 8-10 pala ja 8-10 etüüdi 

J. B. Arban - Trompetikool 

H. Clarke - Tecnical Studies (harj.nr.2) 

 

Tasemenõuded: 

W. A. Mozart - Sonatiin (F) 

D. Šostakovitš - Hällilaul 

F. Schubert - Ave-Maria 

 

 

 

 

 

3.3. Solistisuuna ainekava (klassika stiil) 

         Kõrgem tase   

 

Eesmärgiks on mängida kogu repertuaari kauni tooniga ja tehniliselt ladusalt. 

 

3.3.1. I õppeaasta 

 

Nõuded tehnikale: 

 

Heliredelid 5 -võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel. 

 

Nõuded repertuaarile: 

Kahe ja kolmekordse keele harjutused 

Õppeaasta jooskul omandada 8-10 pala ja 8-10 etüüdi (Vincent Chicowitzi Flow studies 

volume 1). 



J. B. Arban - Trompetikool 

H. Clark - Tecnical Studies ( harj.3) 

 

Tasemenäited: 

G. F. Händel - Sonaat in F op.1 nr.11 

A. Corelli - Sonaat 

J. Pennequin - Morceau De Concert        

 

                                           

 

3.3.2. II õppeaasta 

 

 

Nõuded tehnikale: 

Heliredelid 6-7 võtmemärgini, D7, >VII7 erinevate tempode ja strihhidega. 

 

Nõuded repertuaarile: 

Õppeaasta jooksul omandada 8-10 pala ja 8-10 etüüdi. 

H. Clark - Technical Studies (harj. nr.4) 

V. Vurm - Valik etüüde 

J. Arban - Trompetikool nr.4 

 

Tasemenäited: 

J. B. Loillet - Sonaat I ja II osa 

G. Ph. Telemann - Fantaasia 

J. S. Bach, Ch.Gounod - Ave-Maria 

L. Anderson - Trompetisti hällilaul 

A.Goedicke - Kontsertetüüd 

J. Neruda - Trompetikontsert Es-duur 

A. Arutunjan – Trompetikontsert 

 

Hindamispõhimõtted 

Jooksev hindamine tagasisidena. Õppe aasta lõpus hindeline arvestus. Aine hindamine on 

eristav, hinded skaalal 1-5. 

 

 

 

 

 

3.4. Stiilide õppe ainekava  

 

3.4.1. Jazz muusika  

 

Jazz – suhteliselt noor muusikastiil on sündinud Ameerikas. Muusikaline taust on mitmekesine 

-  neegrite rahvamuusika, töölaulude- ja spirituaalidega on segunenud katoliiklaste ja 

protestantlaste kirikulaulud, lisaks paljude Ameerikasse rännanud rahvaste muusika.  



Trompet on väga tähtis instrument sümfoonia – ja puhkpilliorkestris, aga samuti jazzmuusikas. 

Seetõttu peab trompetiõpilane õppima muusikaliselt „kakskeelseks“ – valdama nii klassikalist 

kui ka jazz – stiili. Mingil juhul ei või kasutada „segu“ eri stiilide artikulatsioonist.  

Jazz´i muusikaline keel omakorda jaguneb paljudeks murreteks (dialektideks) artikuleerimise 

ja rütmimudelite muutumisega. Õppekavas käsitleme ka swing´i ja rock´i mängu.  

Jazz´ile on iseloomulik väga aktiivne, muusikalist fraasi energiaga täitev pulss – biit (beat).  

„Improvisatsioonis peitub suur osa jazz-muusika vitaalsest, loomingulisest olemusest“(V. 

Ojakäär).  

Trompetimängija jaoks on oluline õppida paralleelselt klassikalist ja jazz stiili. Selleks, et 

saavutada õiget tunnetust oma mängus, on vaja kuulata palju muusikat. Trompetistuudio 

õppekavas esitatud harjutused peaks andma õpilasele elementaarsed jazz´i mängimise oskused.  

 

Jazz ainekava põhipunktid ( Aavo Ots „Trompetikool nr. 4“, kirjastus Muusika, 2000) 

 

1. Swing – Rütm on tähtsaim element jazz-muusikas ning hea rütmitunne jazz-muusiku 

kõige väärtuslikum omadus. Swing´i muusikalise keele esituse – artikulatsiooni 

õppimisel on vaja välja arendada swing´ile omane toonitunnetus. Selleks tuleb noodid 

ja pausid mõtteliselt täita trioolitunnetusega. Võrdsete kaheksindike asemel mängime 

neid nii, et kõlaks triooli esimene ja kolmas kaheksandik. (lk. 28) 

 

2. Kõik kaheksandikud mängitakse swingides välja arvatud: 

a. Rock, reggae, Ladina – Ameerika muusika 

b. Kui noodis on teisiti märgitud. 

 

3. Harjutused swingi kaheksandikule - Hüüavad Pasunad swingi stiilis (lk. 29) 

 

4. Off beat harjutused (lk. 31) 

 

5. Harjutused – nt. dooria laad ja minoorne septakord (m7) Jazz -is.  

 

 

3.4.2. Barokkmuusika (piccolotrompet, barokktrompet) 

Piccolo trompeti õpe 

Esimene kõrgema registriga ventiilidega trompet meisterdati 19. Sajandi teisel poolel.  Piccolo 

trompet loodi aastal 1905 Victor Charles Mahilloni poolt ja tänapäevane piccolo-trompet võeti 

laiemalt kasutusele aastal 1960.  Piccolotrompet on laialt levinud instrument esitamaks 

barokiajastu  orkestriteoseid ja soolorepertuaari. 

Piccolo-trompeti õpetamisel kasutame Gerald Websteri „Method For Piccolo Trumpet“ 

materjale.  

Näidisrepertuaar: 

G.B.Viviani – Sonata Prima 

J.F. Fasch – Trompetikontsert D- duur 

L. Mozart – Trompetikontsert  D- duur 

G. Tartini – Trompetikontsert D- duur 

 



Barokktrompeti õpe 

Barokktrompet on väga vajalik instrument esitamaks autentselt barokiajastu orkestrimuusikat 

ja soolorepertuaari.  

Barokktrompetil kasutame õppematerjalidena  Edward H. Tarr-i välja antud õpikuid: „The Art 

of Baroque Trumpet Playing Volume 1 Basic Exercises“ ja „Volume 2 Method of Ensemble 

Playing“.  

Näidisrepertuaar: 

G.B.Viviani – sonata Prima 

G. B.Viviani  – Sonata Seconda 

H.I.F. – 12 duetti 

J. Stanley – Suite nr. 1 Trumpet voluntaries 

 

Hindamispõhimõtted 

Jooksev hindamine tagasisidena. Õppe aasta lõpus hindeline arvestus. Aine hindamine on 

eristav, hinded skaalal 1-5. 

 

3.5. Ansamblitunnid kontsertmeistriga, ainekava 

Aine eesmärgiks on muusikalise väljenduse saavutamine. Soolorepertuaari juhendab pianist – 

kontsertmeister, kellel on tähtis roll musitseerima õpetamisel ja ansambli partnerina. 

Kontsertmeister on noore muusiku kõige lähem ansamblipartner, kes aitab koosmängu käigus 

õpilasel mõista fraaside kujundamist ja muusikakarakterite välja toomist.  Koos 

kontsertmeistriga viimistleb õpilane kontserdi ja konkursside repertuaari.  

Õppe sisuks on pilli ainekava palade viimistlemine ja esinemiseks ettevalmistamine. 

Hindamise põhimõtted 

Mitte-eristuv hindamine, jooksev tagasiside. 

 

3.6. Klaveriõppe (valik) ainekava 

Õpilase soovi ja kooli võimaluste korral on võimalik õppida klaverit. Elementaarne klaveri 

valdamine laiendab õpilase silmaringi ja aitab kaasa noodist lugemisele ja mitmehäälse 

muusika tajumisele.  

Õppetöö toimub vabas vormis, vastavalt õpilase võimetele, tasemele ja soovile. Repertuaari 

osas nõudeid ja piiranguid ei seata.  

Nõuded repertuaarile: 



Mängida vähemalt 10-12 erinevate karakteritega teost.  

Minimaalsed nõuded tehnikale: 

▪ kõik dieeside ja bemollidega helistikud 

▪ heliredelid oktavis otse ja lahku; 

▪ tertsis ja deetsimis otse (soov. ka lahku); 

▪ 4-helil. akordid pedaaliga ja staccato; 

▪ vaba noodist lugemine 

▪ akordimärkide tundmine 

 

Hindamise põhimõtted 

Õppeaasta jooksul toimub 2 korda ettemängimine, kus hindeid ei panda.  

 

3.7. Solfedžo ainekava 

Solfedžo õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, 

lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, analüüsivõimet. 

 

Õppesisu: 

Puhkpillikooli solfedžo ainekava on seotud Bruce Pearsoni  orkestriõpiku Best in Class: 

Comprehensive Band Method õppematerjalidega. Selles õpikus on süsteemselt esitatud 

muusikalise kirjaoskuse õpe, noodikirja märgid, muusikakarakteri terminid ja dünaamika 

nüansid.  

 

Aine õpetamise käigus arendatakse järgmisi oskusi: 

Laulmine 

1. Laulmiseks vajalikud algteadmised: hingamine, fraseerimine, intonatsiooni puhtus, 

väljendusrikkus. 

2. Astmetaju arenemine.  

3. Heliredeli laulmine: tervikuna, tetrakordide kaupa, erinevates taktimõõtudes, rütmiseeritult, 

kaanonina. 

4. Solfedźeerimine, harjutuste laulmine ja taktiviipamise skeemid. 

5. Mitme-häälsuse arendamine. Eelharjutused õpitud astmetega. Heliredelid intervallides 

(terts, sekst jne.). Intervallide laulmine kahehäälselt. Akordide laulmine 3-4 häälselt. 

Järgnevuste laulmine. Mitmehäälsed harjutused (sh. kaanonid). Saatega laul. 

 

Rütm 

Rütmis liikumine. Rütmisilpide omandamine. Rütmiharjutused ühele ja kahele käele. Rütmi 

koputamine koos taktiviipamisega. Ostinato rütmid - laulusaatega. Saaterütm laulule. 

Rütmikaanon. Lihtsamad rütmipartituurid. 

 

Diktaat 

Meloodiline diktaat. Rütmidiktaat. Mäludiktaat. Kiirusdiktaat astmete tabamiseks. Kahehäälne 

diktaat. 



 

Hindamise põhimõtted 

Solfedžo aine läbimise eelduseks on positiivselt sooritatud (51%) kirjalik diktaat ja suuline 

arvestus (harjutuste laulmine ja orkestripartiide rütmi kontroll). 

 

 

 


