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Kui pidu lõpusirgel, enamik külalisi lahkunud ja kell üle südaöö, said Lüü-Türri mehed ANDRUS RÄHNI, ALARI KRUUSVALL, JAAN 
PALU, KALMER KAASIKU, TIIT SAARE, JAKO REINASTE, ERIK SIKK, JÜRNAS RÄHNI, OLEV RÄHNI ja GUIDO LIISKMANN minna 
pärast mitmeid ülesastumisi fotoseina ette poseerima.

Arhailise Meestelaulu Seltsi, kuhu kuulub ka Lüü-Türr, kutsus ERMi esinema kontserdi korraldanud NO99 
teatri meeskond.

Vabariigi presidendi vastuvõtu teleülekandes 24. veebruaril võis aeg-ajalt rahva hulgas liikumas näha Arukülas 
tegutseva arhailise meestelaulu ansambli Lüü-Türr liikmeid. Õhtu jooksul laulsid nad mitu korda – vahetult enne 
presidendi kõnet, koos kooridega hümni, Ivo Linna esinemise pausi ajal ja ERMi õllekappade näituse saalis. Pärast 
esinemist ütlesid mehed, et see oli nende üks kõige suurejoonelisemaid laulmisi ning on väga tänulikud NO99 
teatrile, kes nad kontserdikavasse kaasas.

Ansambli juht Tiit Saare rääkis, aastapäeva vastuvõtule sattusid nad seetõttu, et esinesid paar aastat tagasi ERMi 
avamisel. Seal jäi arhailine meestelaul silma NO99 kunstilisele juhile Ene-Liis Semperile. Kui teater hakkas kokku 
panema aastapäeva kava, võtsid nad esmalt ühendust Arhailise Meestelaulu Seltsi asutajaliikme, ansambli 
Metsatöll liikme Lauri Õunapuuga. Kuna Metsatöll oli aastapäeva ajal Prantsusmaal tuuril, võttis Ene-Liis Semper 
ühendust Tiit Saarega.

„See oli tohutu üllatus ja suur au, et meid usaldati. Teater pani minuti täpsusega paika, millal on meie etteasted, 
kuid repertuaari osas anti meile vabad käed. Õnneks on meil palju laule, mille hulgast valida. Mida täpsemalt 
laulame, selgus alles 23. veebruaril, kui käisime koos ansambli liikme Jako Reinastega ERMis etenduse 
läbimängul,” rääkis Tiit Saare.

Lüü-Türri etteasted olid jaotatud õhtu jooksul osadeks. Mehed jutustasid, et kõige pingelisem oli laulda vahetult 
enne presidendi kõnet: „Pärast meie laulu, mis läks telepilti, jäi meil aega umbes paar minutit, et jõuda suurde saali 
koos naiskooridega hümni laulma. See oleks aga tähendanud, et kui külalised ja televaatajad ootavad presidendi 
saabumist, tormame saali hoopis meie kümnekesi. Seega varjusime korraks eksponaatide taha, president läks 
mööda, soovis head aastapäeva ning kui kaamera enam ei näidanud, läksime meiegi saali.”
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Meeste niiöelda põhibaas oli ERMi õllekappade näituse saal, kus pakuti degusteerimiseks Eesti väiketootjate õlut. 
Lüü-Türr pidi seal meeleolu üleval hoidma, aeg-ajalt käisid sealt läbi ka telekanalid, kes nende laulmist filmisid.

Suures saalis laulsid nad veel enne Trad.Attacki esinemist ja Ivo Linna esinemise vaheajal. Tiit Saare rääkis, et 
südantsoojendav oli, kuidas Tõnis Mägi neile kaasa elas ja hüüdis – mehed, laulge veel üks laul!

„Oli huvitav olla nende inimeste keskel, keda tavaliselt näeme televiisorist ja kelle seas oli ka palju tuntuid. 
Õllekappade saalis tulid koos meiega laulma Silver Sepp ja Kristiina Ehin ning ka NO99 teatri näitlejad,” märkis Tiit 
Saare.

Ta lisas, et meeste hääled pidasid vastu, kuigi pidu lõppes alles öösel pool 1. Kuna õhtu graafik oli tihe ning mehed 
pidid kogu aeg silmas pidama korraldusjuhi märguandeid ning talle järgnema, said nad hinge tõmmata alles pärast 
peo lõppu. Siis lasid nad teha endast ka pildistamisseina juures foto.
ERMis on Lüü-Türr nüüdseks esinenud neli korda. Lisaks avamisele ja presidendi vastuvõtule ka kaks korda aasta 
hiie sõbra väljakuulutamise üritusel.

Tiit Saare sõnas, et esinemisi on ansamblil väga palju. Järgmine tuleb 14. märtsil Tallinna tantsuklubis, siis 
puhkavad veidi ning suvel on jälle arvukalt esinemisi. Esinemisi on broneeritud juba ka 2019. aastasse.


