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

 

1. Esimese laulupeo algatajaks ja läbiviijaks oli lauluselts „Vanemuine“ eesotsas Johann 
Voldemar Jannseniga. Kus ja mis aastal toimus I üldlaulupidu?  

Tartus, 1869. a. 

 
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. Ta oli eesti esimene professionaalne naishelilooja ja organist, kelle perekonnanimi 

aastani 1935 oli Hermann. Käesoleva aasta 9. veebruaril tähistati tema 155. 
sünniaastapäeva. Tema rahvaviiside töötlusena loodud koorilaulu saatel tantsitakse 
rahvatantsijate jaoks olulisim tants. Kirjuta videokatkendis kõlava teose pealkiri ning 
helilooja ees- ja perekonnanimi.  

„Tuljak“,  Miina Härma 

 
4. 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?  

a. Mina jään 
b. Minu arm 
c. Eesti, minu arm. 
 

5. Klassikalise muusika internetilehekülg Bachtrack avaldas 2018. aasta kontsertide 
statistika ülevaate. Kes on see eesti helilooja, kes on kaheksandat aastat järjest 
maailmas enim esitatud nüüdishelilooja?  

a. Veljo Tormis 
b. Arvo Pärt 
c. Erkki-Sven Tüür 

 
6. 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 



7. 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  

 
8. Märgi laulud, mis kuuluvad Alo Mattiiseni poolt 1988. aastal loodud laulutsüklisse 

„Viis isamaalist laulu“: 
a. „Koit“  
b. "Mingem üles mägedele" 
c. "Eestlane olen ja eestlaseks jään" 
d. „Mu isamaa armas“ 
e. "Sind surmani" 
f. "Ei ole üksi ükski maa" 
g. "Isamaa ilu hoieldes" 
h. „Isamaa hiilgava pinnalla paistab“ 
i. "Kaunimad laulud" 
j. „Eesti mees ja tema sugu“ 
 

9. 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  

 
10. Eesti on seni osalenud Eurovisiooni lauluvõistlusel 25 korda (alates aastast 1993, 

1995 tuli vahele jätta). Märgi laul, mis on saanud läbi aegade halvima tulemuse 
Eurovisiooni lauluvõistlusel. 

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

11. 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. Kirjuta muusikanäites 
ansambli Brassical poolt esitatava teose helilooja ees- ja perekonnanimi ning lisa 
muusikalise lavateose pealkiri, millest meloodia pärineb.     

Ülo Vinter  „Pipi Pikksukk“ 

 

 



12. 2003. aastal püstitati ühe eesti helilooja ja pillimehe 90. sünniaastapäeva puhul pildil 
kujutatud mälestusmärk. Kunstiteose autoriks on skulptor Rait Pärg. Kirjuta selle 
muusiku ees- ja perekonnanimi ning mis linnas asub monument.  

Raimond Valgre, Pärnus 

 
13. Eesti 100 raames anti 2018. aastal välja pildil olev muusikaalbum. Märgi albumi õige 

pealkiri. 
d. 100 armastatud Eesti laulu 
e. Eesti armastatud popurriid 
f. Eesti hümn 

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

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

 
15. Eesti Rahvusringhääling on aasta muusiku tiitlit andnud välja aastast 1982. 

Aunimetuse saab muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti 
muusikakultuuri ja kes on teinud koostööd ERRiga. Kirjuta aasta 2018 aasta muusiku 
ees- ja perekonnanimi. 

Risto Joost 


