
Muusikaviktoriini „EV 100. Elagu Eesti!“ küsimused ja vastused (lapsed)  

 
1. Esimese laulupeo algatajaks ja läbiviijaks oli lauluselts „Vanemuine“ eesotsas Johann 

Voldemar Jannseniga. Kus ja mis aastal toimus I üldlaulupidu? Märgi õige vastus.  
o Tartus 1969  
o Tallinnas 1880 
o Tartus 1869 

 
2. "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" on Eesti Vabariigi riigihümn, mille viisi lõi 1848. 

aastal saksa päritolu soome helilooja ja eestikeelsed sõnad kirjutas laulule 1869. aasta 
alguses Eesti rahvusliku liikumise tegelane ja ajakirjanik. Esmakordselt kõlas laul 
"Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" esimesel üldlaulupeol. Kirjuta Eesti hümni autorite ees- 
ja perekonnanimed. 

Helilooja - Friedrich/Fredrik Pacius , sõnade autor  - Johann Voldemar Jannsen 

 

3. 2019. aastal möödub esimesest laulupeost 150 ja esimesest tantsupeost 85 aastat. 
Seetõttu on kultuuriministeeriumi üleskutsel kuulutatud 2019. aasta laulu- ja tantsupeo 
liikumise teema-aastaks – Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta. Mis on 
XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõte? Märgi õige vastus. 

o Mina jään 
o Eesti, minu arm 
o Minu arm 

 
4. 2018. aasta 12. detsembril tähistati austavalt ka „laulutaadiks“ nimetatud 

muusikaõpetaja, helilooja, koorijuhi ja kirjaniku 110. sünniaastapäeva. Videolõigus 
juhatab ta Lydia Koidula tekstile enda loodud laulu „Mu isamaa on minu arm“. Kirjuta 
nähtud dirigendi ees- ja perekonnanimi.  

       Gustav Ernesaks 

 
5. Aastal 1981 valmis Tallinnfilmi esimene muinasjutt-mängufilm, mis põhineb Oskar 

Lutsu samanimelisel lastejutul. Kirjuta filmi pealkiri, millest pärineb katkendis 
kõlanud laul ning helilooja ees- ja perekonnanimi. 

       Nukitsamees, Olav Ehala  
 

6. Ansambli Trad.Attack! jaoks oli oluline 2013. aasta lõpp, kui avaldati nende esimene 
lugu "Kooreke". Videos on kasutatud vanu arhiivisalvestisi (filmitud aastatel ~1950 - 
1975). Pane kirja vähemalt 3 erinevat eesti rahvapilli, mida filmikatkendis näha või 
kuulda on.  

Viiul, kannel, lõõtspill, suupill , torupill 

 



7. Eesti on seni osalenud Eurovisiooni lauluvõistlusel 25 korda (alates aastast 1993, 1995 
tuli vahele jätta). Märgi laul, mis on saanud Eurovisiooni lauluvõistlusel läbi aegade 
halvima tulemuse.  

o 2007. aastal Helsingis Gerli Padar "Partners In Crime" 
o 2008. aastal Belgradis Kreisiraadio "Leto Svet" 
o 2016. aastal Stockholmis Jüri Pootsmann "Play" 

 
8. Helilooja, kelle 95. sünniaastapäev oli 2019. aasta jaanuaris, on kirjutanud muusika 

mitmetele Eesti filmidele ja muusikalistele lavateostele. Samuti on ta olnud 
muusikafilmi „Kevad südames“ üheks muusika autoriks. Kes on muusikanäites 
ansambli Brassical poolt esitatava "Laul põhjamaast" muusika autor ja mis on 
muusikalise lavateose pealkiri, millest meloodia pärineb? Märgi õiged vastused. 

       Ülo Vinter „Pipi Pikksukk“ 

 
9. Sel aastal anti 21. korda välja Eesti Muusikaauhindu. Kes Eesti muusikutest on 

võitnud enim auhindu kategoorias „Aasta meesartist“? Märgi õige vastus. 
o Chalice  (2004, 2008, 2009) 
o Ott Lepland 
o Karl-Erik Taukar 

 
10. Eesti dirigent ja helilooja Tuudur Vettik on kirjutanud laule peamiselt eesti luuletajate 

tekstidele. Üks Ernst Enno luuletusele loodud laul algab sõnadega „Tali väljas, tore 
jää! Uisutada ülihää...“. Kirjuta laulu täpne pealkiri. 

       Uisutamas 

 
 


