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Lääneranniku Eesti Päevad 2011
3-7. august, 2011, Portland, Oregon

WWW.LEP2011.COM

Portlandi LEP2011 korraldustoimkond on asunud hoogsalt tööle, et kokku panna 
meeldejäävat ning südamesse minevat festivali. Soovime seda 56 aastast 

traditsiooni viia meie noore ameerika-eestlaste generatsiooni südamesse. Plaanis 
on mitmeid uusi üritusi, mis peaksid pakkuma huvi igale eale. Soovime taas 

sütitada eestluse vaimu Lääneranniku eesti kogukondade seas, samuti meie eesti 
sõpruskonna hulgas.
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Teatame, et meil  õnnestus suurendada LEP2011 
lepingu alusel saadaolevate tubade arvu ja nüüd on 
uuesti  saadaval kõik toakategooriad DoubleTree 
Hotellis neljapäevast 4. augustist kuni  pühapäeva 7. 
augustini.

Kahjuks polnud võimalik saada juurde tube 3. 
augustiks, kuna DoubleTree Hotellis on teine 
kokkutulek mis kestab kuni 3.augustini. Juba 10. juulil 
antakse vabaks nende poolt täitmata jäänud toad ja 
püüame siis oma lepingule kolmapäevaks 3. augustiks 
lisatube saada. Soovitame teil peale 10. juulit  uuesti 
katsetada kui teil  esialgselt reservatsiooni tegemise ajal 
3. augustiks tuba saamata jäi.

Seni kuni meil õnnestub oma lepingule 3. augustiks 
tube juurde saada, soovitame teil üheks ööks tuba 

varuda hotellis Courtyard by Marriott Portland 
Downtown at Lloyd Center, 435 NE Wasco Street, 
Portland, OR 97232,  telefon 503-234-3200. 
Ülejäänud LEP2011 ajaks palume siiski tuba 
reserveerida DoubleTree Hotellis, alates neljapäevast 
4. augustist kuni LEP2011 lõpuni. DoubleTree Hotellis 
on saadaval minibussid ümberkolimiseks. 

Vabandame siiralt tekkiva tüli pärast. On rõõmustav, et 
huvi LEP2011 osavõtuks ületab  meie esialgsed 
lootused.

 Kalle Merilo
kallemerilo@lep2011.com

(503) 260-4739

Majutus Double Tree Hotellis

Kutsume kõiki t radi ts iooni l isele rahvapeole 
Alderbrook’i pargis. Eesti külalistest on pargis esinemas 
rahvamuusikaansambel Kihnu Poisid, rahvatantsurühm 
Kajakas, Virve Lääne ja Ahto Nurk. Saame kuulda 
traditsioonilisi meremehelaule, näha pärimuslikke 
rahvatantse ja laulda kaasa nii vanu kui ka uusi 

populaarseid viise Eestist. Meie oma Tirillium Voices 
esitab regilaule ja rahvalaule.

Kõigil osavõtjatel on võimalus mängida võrkpalli, 
võistelda köieveos ja saapaviskamises, matkata 
metsarajal ja ujuda basseinis. Julgemad võivad ka 
ekselda labürindis ning seigelda mereröövlite laevas. 

Hiliseks eineks pakutakse praetud kana ahjus 
küpsetatud ubadega, maisitõlvikuid, salateid ja 
saiakesi, arbuusi, limonaadi, teed ja kohvi. Müügil on 
LEP2011 festivali eripruuli õlu ning punast ja valget 
veini. Pargis võetakse vastu vaid sularaha, seal pole ka 
rahaautomaate, nii et on soovitav enne sinnasõitu 
pangast läbi minna. Sõit hotellist Alderbrook parki 
võtab umbes 45 minutit. 

Kui olete huvitatud linnadevahelisest võrkpalli 
turniirist siis palun saatke e-mail Kristale. 

Krista and Ingmar Saul
kristasaul@lep2011.com

Rahvapidu/Folk Picnic
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Meie tantsu - ja laulupeo ühislavastus esitatakse 
Eesti tuntuima rahvatantsu “Tuljaku” raames. Laval 
on muusikud, lauljad ja tantsijad Eestist, Kanadast ja 

USA läänerannikult. Meie 
oma kohalik Viruvanem ja 
ta kaunis kaasa paluvad 
kõiki külavainule Tõnni ja 
M a n n i p u l m a p e o l e . 
Pealtvaatajaid kutsutakse 
kaasa laulma mi tmes 
ü h i s l a u l u s j a k a a s a 
tantsima ühisvalssi. Võimas 
muusikalavastus!

Suurlavastusel osaleb  üle 
250 esineja:

"Kihnu Poisid", Ahto Nurk, Virve Lääne ja 
rahvatantsurühm "Kajakas" Pärnust, kammerkoor 
"Unistus", Clackamase Rahvaülikooli kammerkoor 
ja ansambel "Tri l l ium Voices” Oregonist , 
rahvatantsurühm "Kungla" Torontost, Toronto 
segakoor "Es ton ia " , Hami l ton i segakoor, 
rahvatantsurühmad "Kilplased" ja "Keerutajad" 
Vancouver BC'st, Vancouver BC segakoor, 
na i s an sambe l " L ee lo " Vancouve r BC ' s t , 
rahvatantsurühm "Tuhandest Tuulest" Seattle'ist, 
Seattle'i  segakoor, San Francisco segakoor, 
rahvatantsurühm "Tulehoidjad" Portlandist, Portlandi 
segakoor ja lääneranniku lastekoor ning  -
rahvatantsurühm.

 Helve Kalmann
helvekalmann@lep2011.com

Hõissa Tuljak!

Andres Taul  sündis 11. augustil 1936. aastal Tartus vaimuliku 
peres. Ta käis koolis Iirimaal ja Saksamaal ning  lõpetas Oxfordi 
ülikooli bakalaureuse ja magistrina. 1996. aastal kaitses Andres 
Taul USAs doktorikraadi. Andres Taul sai õpetajaks ordineeritud 
1961. aastal peapiiskop  Johan Kõpu poolt. Ta oli viimane, keda 
peapiiskop Kõpp ordineeris.

Andres Taul on teeninud eesti kogudusi Inglismaal, USAs ja 
Kanadas. Alates 1982. aastast on ta Toronto Peetri koguduse 
õpetaja. 1988. aastal külastas Andres Taul esimese E.E.L.K. 
õpetajana Eestit. Temast sai Kiriku Laulu- ja Palveraamatu komitee 
esimees, külalislektor ja esimene kaplan Tartu ülikoolis. Andres 
Taul oli Tartu ülikooli koguduse taastamise mõtte algataja ja 
läbiviija.

Andrese abikaasa Eneri Taul on arhitekt, nende peres on poeg ja kaks tütart kes kõik elavad Kanadas. 
Andres Tauli isa Jaak Taul (sündinud 1905) ja õed Virge ning  Tiina, elavad Inglismaal. Andres Taul on 
autasustatud Eesti Punase Risti teenetemärgiga eestluse hoidmise eest Kanadas.

V a b a õ h u j u m a l a t e e n i s t u s t o i m u b 
“Grottos” (www.thegrotto.org), kaunis ja vaikses 
paigas, mis kuulub Portlandi huvitavamate 
vaatamisväärsuste hulka. Ürgsed kuused ja 
rododendronid ümbritsevad pühamut, luues tüüne 
loodusliku keskkonna. Pühamu keskpunktiks on 110 
jala kõrguse kalju jalamile raiutud koobas. Laupäeva 
hommikul kell 9:00 algaval jumalateenistusel 
teenivad piiskop  Andres Taul Torontost Ontarios ja 
pastor Hendrik Laur Olümpiast Washingtonis. 

Teenistusel laulab 150 liikmeline LEP2011 koor, 
kuhu kuuluvad Unistus, Clackamas Community 
College’i kammerkoorid ja eesti segakooride liikmed 
läänerannikult ja Ontariost Kanadas.Ühendkoorid 
esitavad: ”Tee silmapiirile” - René Eespere, “Taaveti 
laul” - Cyrillus Kreek, “Hoia Jumal Eestit” – Juhan 
Aavik, “Eestimaa palve” – Elle-Eha Are ja “Heliseb 
väljadel” – Urmas Sisask.

 Kutsume teid osa saama hingesoojendavast usulis-
muusikalisest elamusest ja pühitsema oma usku 
Kristusesse. 

Vabaõhujumalateenistus “Grottos”
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LEP golfiturniir toimub laupäeval, 6. augustil, 
Heron Lakes golfiklubis (väljak Greenback), 
www.heronlakesgolf.com, Väljak asub 10-
minutilise autosõidu kaugusel Doubletree hotellist. 

Esimene “tee off” on kell 8:00 hommikul. Vajaduse 
korral on saadaval sõiduvõimalus alates kell
7:00. Kell 13:00 pakutakse grill-einet. Osavõtuhind 
on $85.00 inimese kohta, mis katab mängu, eine ja 
auhinnad. 

Lisakulud mis on makstavad kohapeal: käruüür 
$26.00, või $13.00, kui sõidetakse koos, kepiüür 
$25.00 komplekti pealt ja harjutuspallid $3.50 
korvi eest. 
Viimane kuupäev turniirile registreerumiseks on 15. 
juu l i . Osa saab võ t ta kuni 24 in imes t ; 
registreerimise järjekorras.

Golfiturniir

LEP pakub lahkesti reklaamipinda teie firmale! Meie 
web’i lehekülge külastab iga päev sadu inimesi kes 
on kindlasti ka huvitatud eestlaste kunstist ja 
kasitööst. Mitusada inimest saabub Portlandisse 
augustis meie Lääneranniku Eesti Päevadele.

Ühekordse $50 eest laeme ülesse teie firma nime, 
logo ja otsese linki teie firma web’i leheküljele. 

Lisaks trükime teie nime kui festivali sponsori ka 
meie festivali programmi. Meie web site jääb 
avatuks kuni 2012 novembrini.

Täida ara Sponsor Application. Võtame Teiega 
ühendust teie firma logo ja rahalise ülekande kohta.

Sponsor - kuni $50
Hõbesponsor- $51-$499
Kuldsponsor $ 500- $999

Teemantsponsor - alates $1000

http://lep2011.com/info/sponsors/

Toeta Meie Festivali LEP2011

Kaks meie festivali kõige kaugemalt tulnud 
tantsurühma pakuvad ühiskontserdil nii silmailu kui 
mõnusat kuulamist. Oma tantsutervituse toovad 
meile „Kajakas“ Pärnust ja „Kungla“ Torontost.

Kajakas
Noorte rahvatantsurühm „Kajakas“ tõotab 
rõõmustada meid energiat tulvil tantsude ning  hea 
tantsutehnikaga, millega on nad endale kuulsust 
kogunud reisides läbi Euroopa.

Kungla
„Miks teil pole Torontos enam tantsurühma?“ Sellise 
küsimusega on paljud meie poole pöördunud. Just 
seetõttu otsustasid grupp endisi tantsijaid ning  juhte 
2009 sügisel kokku saada, et arutleda kuidas 
taaselustada rahvatants Torontos. Muretseti ka selle 
üle, kas oleks piisavalt huvi laste ja nende vanemate 
hulgas, et taaselustada lasterühm.

Tantsuharjutused algasid 2010 
aasta jaanuaris. Lasterühma 
harjutused toimusid laupäeviti 
pärast lasteaeda ning  Hellakeste ja 
H u n d u d e k o o s o l e m i s t . 
Täiskasvanud hakkasid kokku 
harjutama kolmapäeviti Eesti Maja 
suures saalis. Tänaseks on

„Kungla“-l kokku 60 tantsijat ja seega võib öelda, et 
tantsuhuvilisi Torontos leidub.

Laulame koos
Tulge õppima ja laulma uusi eesti seltskondlike 
laule!

Ahto Nurk ja Virve Lääne Tallinnast õpetavad meile 
uusi eesti laule ja saadavd neid pillidel LEP 
ühislaulmistel „Laulame koos“. Ahto ja Virve on 
Tallinna populaarse lauluklubi „Laulurõõm“ 
eestvedajad. Ühislaulmine „Laulame koos“ toimub 
nii Rahvapeol kui ka mitmel korral Kuld Lõvis. Iga 
kord õpetavad Ahto ja Virve meile uus laule ja 
kordavad lemmikuid. Võta kaasa lauluhääl või tule 
lihtsalt kuulama! Jälgi kellaaegu LEP2011 kavast 
ning osale kõigis ühislaulmistes! 

Külaliskontsert
Lääneranniku Eesti Päevad XXX
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LEP2011 avalöögiks astub üles Lonnie Cline, kes 
juhatab üle saja liikmelist ühendkoori ja 
kolmekümne kahe liikmelist orkestrit. Kooris 
laulavad Clackamas Community College'i 
kammerkoor, kammerkoor Unistus, segakoorid USA 
läänerannikult ja Ontariost, Kanadas. Lauljaid  on 
veel ka Portland Symphonic Choir, Oregon 
Repertory Singers ja Oregon City High School 
Singers kooridest.

Avatseremoonia juhatab sisse Lääneranniku Eesti 
Päevade embleemide pidulik, seletustega saadetud  
sissemarss, kus esitleme LEP-i vappe alates aastast 
1953 kuni tänaseni.

Kontserdi esimene pool 
algab Cyrillus Kreegi 
"Reekviemiga", mis on 
esimene eesti helilooja 
l o o d u d r e e k v i e m . 
Kreek komponeeris 
sel le majesteet l iku 
h e l i t ö ö a a s t a i l 
1 9 2 5 - 1 9 2 7 . 
Esiettekanne toimus 
20. oktoobril 1929 
aastal Tallinnas, Estonia 
M u u s i k a o s a k o n n a 
Segakoor i ja Ees t i 
S ü m f o o n i a o r k e s t r i 
esituses. See sügav  

kompositsioon sisaldab selgesti äratuntavaid eesti 
rahvamuusika motiive. Lääneranniku Eesti Päevade 
2011 avatseremoonial esitatatav ettekanne saab 
olema esimene esitus Põhja-Ameerika mandril koos 
koori ja täis orkestriga.

Kontserdi teisel poolel esitatakse tuntud eesti 
koorimuusikat nagu Tõnis Mägi "Koit",

Gustav Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm", mida 
võib pidada üheks mõjukamaks eesti lauluks 
nõukogude okupatsiooni aastail, Ülo Vinteri "Laul 
põhjamaast", Gustav Ernesaksa "Lõikuse laul" ja 
Urmas Lattikase "Väike maa".

Lonnie Cline'il, laulustuudio juhataja Clackamas 
Community College-s, sai humanitaarteaduste 
bakalaureuse kraadi koorijuhataja-ja vokaalerialal 
Idaho State Universityst Pocatellos, Idahos. 
Magistratuuri ajal Oregoni Ülikoolis Eugene'is 
töötas ta õppeassistendina ja juhatas kaht ülikooli 
džäss-ansamblit.

Clackamas Community College'i laulukoorid ja 
ansamblid on esinenud USA's, Kanadas, Austraalias 
ja Euroopas. Viimasel Euroopa ringreisil esines 
nende ansambel Chamber Singers  ülemaailmsel 
Eesti sõpruslaulu- ja tantsupeol Tallinnas. Viimase 
30 aasta jooksul töötab  Lonnie Cline ka kohtuniku 
ja nõustajana muusika ja laulukonkursidel. Aastal 
1998 töötas ta džässi artisti ja õpetajana Tallinnas 
Georg Otsa Muusikakoolis.

Pidulik Avatseremoonia Koorikontsert

Muusika ja laulu kaudu on Lonnie Cline, 
Unistus ja Clackamas Community College'i 
Kammerkoor 1994 aastast saadik osutanud 
märkimisväärset tuge meie Portlandi eesti 

kogukonnale. 

LEP traditsiooniks on akadeemiliste organisatsioonide kokkusaamine. Serveeritud lõunaeine kõrval tutvume 
korporatsioonide ja üliõpilasseltside tegevusega nii kodumaal kui Läänerannikul ja arutleme nende rolli üle 

ühiskonnas kaks aastakümmet pärast Eesti iseseisvumist. Teretulnud on ka gümnaasiumis ja ülikoolides 
õppivad noored. Organisatsiooni liikemetel palume ilmuda välimärkides.

LEP kavas on  mitmed seminarid väliseestluse ja muudel teemadel. 

Akadeemiline lõuna ja Seminarid
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