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ekspertide
srupp

Stockholmis
Heidi Pruuli

Möödunud nädalavahetusel
toimus Stockholmis EBU
muusikaekspertide grupi
aastakoosolek. Kohal olid 24
liikmesorganisatsiooni muu-
sikajuhid, EBU sekretariaadi
esindajad ja konsultandid
Inglismaalt ning Prantsus-
maalt;=jutuks=muusika-
programmide—hetkeolukord
Euroopa telekanalites, käsil-
olevad ühisprojektid - ees-
seisev EBU noorte muusikute
võistlus, Jazz-Night, World
Music Night jt., Euroopa
Muusikapanga loomine jm.
Samas toimus ka koostöö-
projektide workshop.

järg lk. 2



Teabetelekraat nr. 7 4

EBU muusikaekspertide
grupp Stockholmis
(Al g u s esimese/ I e he ku ljel)

Asjast eemal seislale voib see k6ik ndida ametlik 1a
igav. Justkui peetaks uht suurl jututuba, millesi midagi
ei olene. Tegelikult on need kogunemised vdga
opetlikucl. sest koos on hulk erinevate kogemustega
varvrkaro isiksusi. See on nagu uks suur suguvdsa
kokkutulek kus moned on loudnud haljamale oksale ja
teised neid salamisi kadestavad. Kuid pea koik naevad
oma procrammi 'rajalikkuse toestamisega kurja vaeva,
muretse,,'ad hiliste eetriaegade ja'raikeste reitingute
parast. Clcu Sar<samaal, Sloveenias v6i Soomes.

fulaasti ku kaardistami ne
andis tegelikult murettekrtava pildi. Arevaid noote kostis
Ungari Tr"r-st. Taanist, Hispaaniast ja Iirimaalt, kus
klassikalisel muusikal kindlaid eetriaegu 6ieti polegi.
Kahe kanaliga TV-organisatsioonides on muusika
paigutatuo li programmile, mida m6nel pool peaaegu
uidse ei ,raadata vor ei ndhtagi. Teisal on j6utud
aratunomisele. et minoriteetidele m6eldud saated ei
pea oma vahest vaadatavust habenema - Belgias on
sumfooniaKontseroi 1ok taiesti rahuidav. Suhteliselt
normaaine tunduD muusikasaadete seis olevat Rootsi
TV-s, /l-l-s, Hollandis, Belgias, Austrias, Sloveenias,
Pooias. raakimata BBC-st.
prcCL-itsencisusteerni'16i selle elemente rakendatakse
peaaegu rgai pool. Koosseisulist toovdge on
kahandatud, paijud tootavad lepingute alusel. Belgia
TV suuremahuiist muusikaprogrammi organiseerib
naiteks ainult neli inimest. Peatoimetdja-muusikajuht on
enamastr programmi tellija, kes hoolrtseb ka oma
valdkonna hankeprogrammi ja korduste eest. Naiteks
Norra TV muusikaluhil Arild Erikstadil on ll programmil
igal laupaeva ohtul kell 19.00-22.00 tdita kolmetunnine
"muusikaaken", sinna ntahuvad nii ooperietendused,
kontserdid kr,ri dok.-filmid. Kogu raha programmi
tootmisexsiostmiseks on tema kdes ja ta tunneb end
oma otsustes kullaltki vabalt. M6nel pool kasutatakse
ideede ';abaturu meetodit, kus igauks voib valja tulla
ukskork millise vaidkonna ideega ja valikuid teevad
asjast kaugel olevad inimesed. Sellest polevat sriski
head nahka tulnud. Otsustama peaksid ikka asla
tunovad inimesed.
Pikalt ja krrqlrkult vaieldi

Euroopa Muusikapanga
loomise ule. Asi on lutuks olnud juba monda aega. ldee
lahtrraakimrne laheks siinkohal pikale, sest materjali on
terrve nrapitars l\4uusikapank hakkaks esindama
pohiliselt suurte TV-organisatsioonide (vaikestel ei
jatku raha mangu panna) huve muusrkaturgu
kontrollivate tegijate ees (muusikateatrid,
suurdistribuuterid). omandades programmide
kollektiivseo oigused )a varustades oma liikmeid
kvalrteetse programmiga.
Uldisemat huvi pakkus

koostoo p roj ektide wo rks h o p,
kuhu oli esitatud hulk konkreetseid ideid, pohiliselt
oopereid ja dokumentaalprojekte (meilt E. Tambergi
ooper ''Cyrano de Bergerac", loodetavasti koostoos
soomlastega)

Konsultandid lnglismaalt ja Prantsusmaalt kasiflesid
projektide autori6iguslikku kulge, mis on palju
keerulisem ja segasem, kui ma oskasin ette kujutada.
Olles muretsenud rohkem saadete tehnilise ja sisulise
kvaliteedi pdrast, ei ole meil tegelikult uldse
ettekujutust, milliste juurikate otsa v6ime komistada, kui
m6ni saade muugiks ldheb. Ka mujal on 6pitud katse-
eksituse meetodil, saateid on jiidnud eetrisse andmata,
kdidud on kohut ja makstud trahve. Kuigi projektidega
tegelevad k6ikjal juristide meeskonnad, ei tee uhelegi
produtsendile paha neis asjus ka ise orienteeruda.
Sellep?irast pakkusime koos Lati kolleegiga grupi
vastvalitud juhatusele v6lja "jdreleaitamiskursuse" idee,
mis meie nn. lda-Euroopa sektsiooni veidi harida
v6taks.

Valiti uus juhatus: esimees Henk van Meulen
(NPS/NOS, Holland), liikmeteks Peter Maniura
(BBC), Anneli Rogerman (SVT, Rootsi) ja
konsultandiks Barbara Pietkievitcz (TVP, Poola).
Enamus grupist koguneb nddala pdrast mainekale
muusikafestivalile "Kuldne Praha", juuni alul toimub
Viinis uheksas Eurovisiooni noorte muusikute v6istlus,
kuhu meilt s6idab pianist Hando Nahkur. Jdrge
ootavad kaheksas European Jazz Night (Pori ja Vitoria
festivalidelt juulis) ja World Music l/ighf (Maastrichtist,
novembris), mille ulekannetes tasuks meilgi osaleda.
Eesti TV uut programmipoliitikat ja organisatsioonilisi
umberkorraldusi jdlgivad Euroopa telekolleegid suure
poolehoiuga. Olles Ebu muusikaekspertide grupis
osalenud juba 1991. aastast peale, voin viiita, et oieme
loomas kullaltki ainulaadset pretsedenti. Loodan vaga,
et see viib meid Euroopa telemaastikul
t6siseltv6etavate tegijate hulka.

Heidi Pruuli

Pirhapieval, 17. mail kell 14.00
Tallinna Linnahallis,,LAULUKARUSSELL 98"

LOPPKONTSERT
Esinevad EESTI PARIMAD LAULJAD

vanuses5-16aastat
"Lasteekraani Muusi kastuudio"

mudilasrtihm ja mudilaskoor
A- ja B- lastekoor

Kontsertkoor
AARNE SALUVEERIja Lll LEITMAA juhendamisel

KULALTS- 1a u UIRTUSEStNEJAD! ! !

Kontsefi etendust juhivad
HANNA-LIlNA VOSA ja LAURI LllV

Liikumisseaded REGINA REBANE
KErsikirija lavastus EVE VIILUP

Piletid hinnaga 25.- miitigil Linnahalli kassades ja
Kaubamaja piletikeskuses

"Laulukarussell 98" toetajad: Hoiupank, Lego,
Kaubamaja, Pepsi-Cola, Puhapdevaleht, AS Kalev,

Estonian Air, Tofre, Raadio 2, Niidal



Onnitleme!
1. mai

40. toojuubel
on operaatorite osakonna vanemoperaatoril

Aarne Veldrel.
4. mai

Heidi Pruuli, Gennadi Negrejev
5. mai

Priit Kuulberg, Urmas Markna
6. mai

Dea-Mai Kiila, Vassili Mihalop
7. mai

Jane Vilson, Nikolai lvanov
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ETV programmi
peegeldusi

triikiajakirjand uses
"Akadeemia ldheb taevasse", 8. aprill 1998
l---l Lugu algab Kurismaa 'maaliraamatu" lappamisest,
seejarel tuleb kunstnik ise ning mone aja parast Iisandub
kaks elustunud kuju, Michelangelo skulptuuride jargi loodud
Mooses ja Taavet.
Kogu klipi ajal ei raakinud keegi uhtegi s6na. /--J Koik on
kuidagi harmooniline 1a proportsionaalne. kuskile ei
kiirustata. i--l Vastukaaluks keskparase kontseptualismi
vohamisele on vaga tervistav vaadata kunstr, mis on
arusaadav s6nade ja seletusteta, kus ideed on edasi antud
varvi ja vormi, mitte kaaskirladega. Uldarusaadavuse tOttu
sobib selline kunst ka televisiooni. Puhastava vahepalana
mojus klipp ka riigitelevisiooni saadete vahel, kuhu on
kolinud osa kommertskanalite tingel-tangelist

Barbi Pilvre "Akadeemia televisioonis'.
Eesti Ptievaleht, 1 1.04.1 998

"Avatud toimik", 14. aprill 1998
Saates "Avatud toimik" on tehtud oluline sisumuudatus.
Politseikroonika k6rval ndidatakse nu0d ka praktilise
tahtsusega l6ike. l---l Kiidus6nu tuleb oelda saate
rezissoorile. Muidu igavate politseijuhtide monoloogide
vahele otid satitud videol6igud korterivargustest 1a paljaks
varastatud inimeste muijed labielatust. l---l Praegune
"Avatud toimik" tundub olevat riigitelevisiooni igati sobiv
kvaliteetsaade. Saate ulesehitus on vaga tapselt paigas. /--J

Risto Berendson "Poilfselsaate uus nagu",
Eesti Paevaleht. 1 6.04.1 998

"Maahommik", 18. aprill 1998
/--l Olen kindel, et telesaates tdsise sisuga muhedat juttu
puhunud T6rva Tilde ei tea alakirjandusteooriast tuhkagi, 1a
pole vajagi. Tilde valdas see-eest lahedasti kuulatavat vestet
imendsti, riakides tarvilist t6de kehvakesest iibest ja tuues
meelde ala, mil Karna Arni sisustas raadioeetris
nadalavahetusi. Hirmsa punnitamisega naljategemise
voimatust on mitmel korral t6endanud ETV untsuiainud
aastavahetusprogrammid. Tosisest asjast muigelsuine ja
isikuparane vestlemine ehk veste 6igustab end uldjuhul alati.

Rein Sikk "Arni, Arni, touse tjles/'l Eesti Pdevaleht.
20.041998

"Osoon. Kolm 6de", 20. aprill 1998
EW naitas kolme karulapse orvuksjadmrse saatega seda,
kuidas kramplik kokkuhoiupoliitika v6ib nurjata ka k6ige
vingema loo. l---l Vaieldamatult on tegemist viimase
kummekonna aasta varvikaima loodussundmusega, milles
olemas kOik korralikule draamale omased looned. /--J
Paraku koosnes EW saade vaid uhest venivast interv;uust
ja karupoegade kaadreist. Ainsana paelusid Rein Hansoni
intensiivsed tekstid, muu kOik koneles pigem sellest, kuidas
telesaadet teha ei tohiks. Nii nulliti tele suurim eelis teiste
meediakanaiite ees, sest autorid ei viinud vaatajat sinna, kus
tal olnuks huvitav. Pigem viidi meid koos karudega
ambrisse.

Rein Sikk "Karudega iimbris", Eesti Pdevaleht,
22.04.1998

/--J Ajakirjanik vdib s6naga kull kirjeldada, kuid tdielikku pilti
er saa ikkagi maalida. Kull aga v6ib seda teha kaamera. Ja
kuigi operaator 1a saate autor unustasid end karupoegade
(0igeminr karututarde) uksikutesse ukerdamistesse ja
kakerdamistesse ilmselt liiga kauaks, oli see sirmpaatne
unustamine. /---l Pealegi oli saade parajasti nii pikk, et ei
tekkinud tudimust. /--l

Raimu Hanson "Karupojad jatkavad 6pinguid Venemaal".
Postimees, 22.04.1998

Raamatud, raamatud...
7. ja 8. mail kell 11.OO-15.OO
muub raamatuletis raamatuid

kirjastus KOOLIBRI
1 1. mail kell 1 1.OO- 15.OO

kirjastus OLUMPIA

TEADMISEKS LINNATAKSO
KASUTAJATELE!

Vastavalt AS Linnatakso ja ETV vahelisele
koostoolepingule on v6imalik transporti
tellida, esitades ETV transpordiosakonnale
tellimuse kirjalikult v6i telefoni teel:

. eelmisel toopdeval kella 15.00-ks, kui
tellimus holmab ainult toopdevi;

. rile-eelmisel tiiopdeval kella 15.00-ks, kui
tellimus holmab laupdevi, pUhapdevi v6i
riigipiihasid.

Lrihiajalisi tellimusi samaks pdevaks on
v6imalik esitada iga toopdev telefonil
628 4656.
Kui tellitud taksoga tekib arusaamatusi
(hilinemised vms.) peale todpdeva l6ppu v6i
puhkepdevadel, helistage telefonil
250 58 127 Ly.

Meeldivat Linnatakso kasutamist!
Anu Roots



Teabetelekraat nr. 74 4

50 VAADATAVAMAT SAADET KE ELENÕUVaatajaid saate veerandtunni kohta
Eesti elanikud vanuses 12 - 74 aastat “Tähtis oleks vähemalt ühest

04.03. 98 - 31.03.98 raadiojaamast õiget eesti keelt
kuulda,” oli ühe

—
intelligentse

raadiokuulaja soov.
ETV saateid kuulates tundub, et meie
diktorid, reporterid, saatejuhid selles

[Saade Eetrikordi  Rtg%  Rtg('000) suunas töötavad. Tore! Jätkake
REISILE SINUGA 4 26.0% 324 samas vaimus!
ÕNNE 13 2 23.9% 297 Üht-teist parandada veelsiiski on.
KUULUS VÕI KUMMALINE? 4 23.5% 292 * Huvitav, et peaaegu

—
igast

7 VAPRAT 4 23.1% 287 raadiojaamast ja ka ETV-st kõlab
HOMMIKU TV 4 22 0% 273 tuletõrjuja asemel pritsumees,
AKTUAALNE KAAMERA. ILM 28. 217% 270 kusjuures isegi pritsimees on
KAPITAL 2 19.3% 239 nd liigitatud=vananenud

EESTI MISS (LOPPVOOR) 1 18.7% 233 s Ru Er sõna POOLT. IkkaiaKESKKONNAUUDISED 3 18.5% 230 jälle kuritarvitatakse seda: E
LAHTI SUUSAMANGUD H 1 18.3% 227 tehtud meie poolt=mitmeid
LASSIE 4 16.6% 206 kampaaniaid; see pole minu poolt
KLAVER POOSAS 4 16.4% 204 välja mõeldud; süüakse kellegi
POOLTUND KÕIGILE 2 16.3% 203 poolt ära; lehes oli ka sinu poolt
TEATEID TEGELIKKUSEST 4. 16.0% 199 artikkel... Mida annab POOLT

M KLUBI gs 198 JaÕHTU TANTSUGA 2. 15.7% 195 aa migad taöurid Tarmu.

AJAMEELNE 4 15.7% 195 paaniaid; see pole minu välja
SUURES PLAANIS 4 15.5% 193 mõeldud või seda pole mina välja
LE LAULUKARUSSELL 4 15.4% 191 mõelnud; keegi sööb ta ära; lehes
LE MEMORIIN 2 15.0% 186 oli ka sinu artikkel.
RAHVUSVAHELINE BAARMENIDE VÕIST 1 14.8% 184 - AA ,

AVATUD TOIMIK , 4. 14.8% 183 Mägi Eamtmimmpusaramamute Asta
ÕHTUNE EKSPRESS 4 14.29% 177 eeriti pikka aega Austraalias elanud

E vanaprouat Tiiu Salasood. Kui
LAHTI SUUSAMANGUD P1 1 12.9% 161 puhast ja kaunist eesti keelt ta
PILK 4 12.9% 160 kõneles!
LIIKLUSPEEGEL 2 12.5% 155
LAHTI SUUSAMÄNGUD 2. 11.9% 148 Veidraid väljendusiBEVERLY HILLS 90210 A 1 fi VA Kosmosesse on viidud ka rasedaid
SPORT 14 11.5% 144 hiiri. (Loomad on siiski tiined, mitte
LE TAHETARK 2 11.5% 143 rasedad.)
INTERVJUU VABARIIGI PEAMINISTRIGA 1 11.5% 143 Mis siin täna toimuma saab? (Mis
BILL COSBY SHOW 3 11.3% 141 siin täna toimub?)
OSOON 4 11.3% 140 Vanad tehnoloogiad. (Kasutatakse
NÄITLEJA KÄRT TOMINGAS 1 11.0% 137 ainsust: vana tehnoloogia.)
TARZAN SEIKLEB JÄLLE 4 10.9% 136 Enda kolleegide hulgas. (OMA

kis Mb GIGID - ta 1 a näitus, siuke
TOOMAS SAVI 3AASTAT RIIGIKOGU ESI 1 10.8% 134 (Sihuke niisugune selline jaa Kui
VAIKE MAJA PREERIAS 4 10.6% 131 sõne ldast "enim meeldib
AKTUAALNE KAAMERA (VENE KEELES)

—
28 10.3% 128 SIHUKE, siis katsuge see vähemalt

NATIONAL GEOGRAPHIC TUTVUSTAB 9 10.0% 125 välja hääldada.)
SIIN JA PRAEGU 2 9.6% 120 Parimate soovidega
MF AJUTINE PÕRGU 1 9.6% 119 Mai Järvekülg
CARTE BLANCHE 2 9.6% 119
TOPELTTOSIN 4 9.3% 115
KOOGIKUNST 2 8.8% 109 RAA
MUUSIKAELU 4 8.3% 104 TEABETELEK aj

T
; on ETV sekretariaadi väljaanne

LAHTI SUUSAMANGUD P 2 8.3% 103 Vahendanud Lea Arme
MINU SUDA MUL KERKIB JA KEEB... 1 8.1% 101 tuba 611, tel. 628 4167
PRILLITOOS 1 8.0% 99 Kaastööd oodatud!
KLAASPARLIMANG 1 7.8% 97

* - jätksaadete puhul on siin arvutatud vastava saate vaatajaskonna suurus kõigi eetrikordade keskmisena


