
Loe üten latsõga võrokeelist luulõt 

 

 

XIX Artur Adsoni nimelidsele ilolugõmisvõistlusõlõ omma oodõt videoklipi, 

kon latsõ lugõva võrokeelist luulõt üten (vana)vanõmbitega – ülesvõtmiisi 

saatmise/postitamise tähtaig om 27. rehekuu ehk oktoobri (27.10.2020). 

 

Kooni 4 minoti (kõgõ inämb) pikkudsõ luulõlugõmise või lats tetä ka 

koon klassikaaslasõ, sõsara vai vele, oppaja, vanõmba vai vanavanõmbaga, a nii, 

et tõõsõ esitäjä/ tõisi esitäjite lugõmine es olnu üle poolõ ehk 50 % esitüsest. 

Muiduki või saata ka õnnõ hindä esitüse. 

 

 

Esitätäv või olla Artur Adsoni luulõtus vai ütskõik kinka tõõsõ kirotaja - nt 

esihindä luud - võrokiilne luulõtus. Video pääl piäs olõma (kõrraski) ka 

lugõjite näo, aga sääl või olla ka muud - nt ku loetas luulõtust süküsvärmen 

luudusõst, sõs või vaihtepääl ka kirivite lehtiga puud näüdätä jms. Soovitav om 

telehvooni hoita vilmmise aigu pikäle ehk horisontaalasõndin. 

 

Klipi või panda hindä jaoss meeleperäliste keskkunda (YouTube vms), a klipi 

linke oodami ildampa  27. rehekuus e-kirä tiia.allas@wi.ee vai 

allas.tiia3@gmail.com pääle. 

 

Klippe hindas žürii iinotsan näitleja Otsari Lauliga 

ja kõgeparembit näüdätäs/esitledes võro keele nädälil 2.-8. novvembril nt 

Võro instituudi YouTube'i kanali kaudu - klipi võistlusõlõ saatmine tähendäs ka 

üteliidsi, et olti nõun uma luulõlugõmise avaligu esitämisega.  

 

Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII 

kl.  Ku latsiaia-iäliidsi ei juhtu olõma, sõs om vannusõrühmäs I-IV klass. 

Hää luulõlugõja ja näide juhendaja/tugõja/ütenlüüjä saava avvuhinna. 

 

Rõugõ kihlkunnast Sännäst peri Artur Adsonilõ (1889-1977) pühendet 

umakeelidse loomingu ettekandmisõ mõtõ om edimäst suurt võrokeelist 

luulõtajat meelen pitä ja lukõ tõisigi (kiränikõ) võrokiilset loomingut.  

 

Nisamatõ om illos kutsu (vana)vanõmbit üles tegemä üten latsiga pümmes ja 

külmäs kiskval sügüsäl midägi ilosat ja hõngulämmistävät esihindä ja umakandi 

kultuuri hääs. 

 

Kõkkõ või julgõhe üle ja mano küssü e-kiräga tiia.allas@wi.ee vai tel 

tel 569 16281. 

http://wi.ee/
mailto:allas.tiia3@gmail.com
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Hüvva luulõlugõmishalgatust, 

Tiia Allas 

Võro instituudi projektijuht 

 

 

 

----------------------------------- 

 

 

 

Loe koos lapsega võrukeelset luulet 

 

 

XIX Artur Adsoni nimelisele luuleetlusvõistlusele on oodatud videoklipid, kus 

lapsed loevad võrukeelset luulet koos (vana)vanematega – ülesvõtete saatmise 

tähtaeg on 27. oktoober (27.10.2020). 

 

 

Kõige enam kuni 4 minuti pikkuse luulelugemise võib laps teha ka koos rühma- 

või klassikaaslase, õe või vennaga, õpetajaga, vanema või vanavanematega, aga 

nõnda, et teise esitaja/teiste esitajate etlus ei oleks üle poole ehk 50 % esitusest. 

Muidugi on oodatud ka üksikesinejate luulelugemised. 

 

Esitatav võib olla Artur Adsoni luuletus või ükskõik kelle teise autori – nt ka 

lugeja enda kirjutatud – võrukeelne luuletus. Video peal peaks olema (korrakski) 

ka lugejate näod, aga seal võib olla ka muud – nt kui loetakse luuletust 

sügisvärvides loodusest, siis võib vahepeal ka sügiskirevate lehtedega puud 

näidata jms. Soovitav on hoida telefoni filmimise ajal horisontaalasendis.  

 

Klipi võib üles laadida enda jaoks meelepärasesse keskkonda (YouTube vms), 

aga klipi linke ootame hiljemalt 27. oktoobrini e-postiga aadressi 

tiia.allas@wi.ee  või allas.tiia3@gmail.com peale. 

 

 

Klippe hindab žürii eesotsas näitleja Lauli Otsariga ja kõigeparemaid esitletakse 

võro keele nädälal 2.-8. novembril nt Võru Instituudi YouTube'i kanali kaudu – 

klipi võistlusele saatmine tähendab ka ühtlasi, et ollakse nõus oma 

luulelugemise avaliku esitamisega. 

 

Hindamine toimub neljas vanusegrupis: lasteaed-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl. 

Kui lasteaialapsi ei tule esinema, on vanuserühmaks I-IV klass.  

http://wi.ee/
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Head luuleugejad ja nende juhendajad/toetajad saavad auhinna. 

 

Rõuge kihelkonnast Sännast pärit Artur Adsonile (1889-1977) pühendatud 

omakeelse loomingu ettekandmise mõte on meenutada esimest kavakindlat 

võrukeelset luuletajat ja tutvustada teistegi (kirjanike) võrukeelset loomingut. 

Samuti on ilus kutsuda (vana)vanemaid üles tegema koos lastega pimedaks ja 

külmaks kiskuval sügisel midagi ilusat ja hingesoojendavat iseenda ja omakandi 

kultuuri heaks.  

 

Kõike võib julgesti juurde küsida meililt tiia.allas@wi.ee või tel 

tel 569 16281. 

 

Head luulelugemisindu, 

 

Tiia Allas, 

Võru instituudi projektijuht 
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