
IV Mulgi pidu kava 04. 06. 2016 Paistun
Torupilli hüüd!

1. Ühendkuur ehenlauljege  - A. Taul „Kiige ehitamine“, torupilli burboon.

TEKST
Vanaemä:

 „Kost sii kiik om siia tuudu, siia tuudu, siia saadu?“
Vanaesä:

 „Lavva tuudu Olstre mailta, posti lõigat Sultsi mõtsast, kokku sääden Mulgi mehe“

 „Kiik aga kiiksub, kiik aga kääksup“.

Vanaemä:

 „Kiik tahap meilta andi, peokindit  lavva pääle, punapaelu võlli ümmer. 

Tulge appi kulla noore!“



Vanaesä: 

„ Nüid  võip kiiku kiigute, poste õrnast õõtsute, maha tullen musute.“

2. „Pihlapuu“  Elme  rhl. segakuur

3.  „ Koduküla nõmme“ kapell

TEKST

Vanaesä:

 „Joba sest om ammu aiga , ammu aiga,  tüki teedä,

Ku me viimas kiiksime, kiige lavval laulsime.“

Vanaemä: „ Sii om mälestuste tii, täempe sinna kiik meid viip.

Sis om keväd süämen,  süämen ja luudusen.“



4. A. Laande „Keväde“ mudilas -ja lastekuur, kapell, tansije.

5. A. Laande , tantsuseade K. Pajuste „Keväde tulek“ mudilas ja lastekuur, kapell, tantsije.

6. A. Raudkats „Karussell“  E. All lastege, kapell, tantsije.

TEKST

Vanaesä: „Mede külän kenä poisi, mede vallan valge mehe,

nad teive kiigu keset külä. 

Kiik sii kiigup kaugeelle, paistap üle kõivu ossa.“

Vanaemä: „Küll om kiigepidu oodet, ennest kiige pääle säet.“

7. Regilaul „Kiigele ehtimine“ segakuur ehenlauljege  M. Õmblus (Neiu säep ennäst kirstu 

man rõõvisse)



8. „Torupilli valss“ A. Reineri kapell

9. „Jüri valss“ A. Reineri kapell

10. A. Tauli „ Vikerkaar“ tantsuääde K. Pajuste 

11.  A. Raudkats „ Võililli“ tantsusääde K. Pajuste

12. M. Põldsepp „Märtsi valss“ kapell

13. 13. A. Taul „Nii me kõneleme“

TEKST 

Vanaemä: „ Nüid lääme kiike kiikumaie, kiigelaule laulemaie, kiigetantse tansimaie.“

Vanaesä: „Kiigutage, kõigutage, üle võlli võntsutage!“



14. „Veli hella vellekene“ Kiigemäng“ A. Raudkats sääde K. Pajuste . E. Alli laululatse.

15.  „Veli hella vellekene“ naiskoor. „Kiigetants“ noorte segarühmä.

16. „Perenaise meelitamine“ segakuur.

17. „Jupitants“ kapell ja Tuulepuu.

18. „Aiamäng“  Age Kurikoff Hermann naisrühmä.

19. „Kiigelaul“ A. Laine naisrühmä.

20. „Daamede polka“ kapell ja lõõtsamängije.

21. „Kes sa oled“ Tuulepuu ja segarühmä.

TEKST (Peojuhid kiiguvad veidi)

Vanaesä: „Üles, üles, mede kiiku,



Mes mia nägi üles minnen?

Näi mia kaugelt Riia linna, külälisi Läti maalta.“

Vanaemä: „Ei saa läbi me Lätite, nende tanse, laulute!“

22. Ai………………………. Läti segarühmä

23. „Ligo tantsud“      Läti segarühmä

24. „Mia edimese numbri miis“ Lõõtsavägilase ja kapell

(Mehed tuleve platsi pääle, pakkude ja laudug. Kiigekargamine)

25. „Lugu poegadest“ kapell ja meeste tants.

26. „Puulbe laul“ segakuur

27. „Hällilaul“ Tuulepuu



TEKST

Vanaemä: 

„Tulge kiikme külänaise, üle valla Mulgi mehe.

Tulge kiike katsumaie, Mulgi kodu oidemaie.“

28. A. Laande „Miul om üits kodu“ lastekuur

29. A. Laande , K. Ilves „ Kodulaul“ lastekuur

30. M. Udras „ Upa, upa“ naisrühmä

31. „Kupparimuori“ memmede tantsurühmä

32. „ Veere, veere vokiratas“ memme rühmä, naiskuur, kapell

TEKST



Vanaesä: 

„Küll om uhke kodun olla, mäe otsan mängite,

 tamme otsan tantsite, Mulgi õimun õisate.“

33. „Ma kõndisi vainul“ segärühmä, kuur, kapell.

34. „Mulgi polka“ segä ja Läti rühmä, Jauram ja Lustipill

35. E. All „Kodupaik“  Paistu  segarühm Omas rütmis ja kõik teised platsile finaaliks.

TEKST (Kõik juhendajad platsile kõige ette)

Vanaesä: 

„Mes mi annam pidu tegijel?

Elle ääle eliseijl,



kerge kengä kõpsuteijl?“

Vanaemä: „Annas kana, annas muna, annas ani audemasta.““

Vanaesä.  

„Ei na meeli, ei na lepi!

Tulep anda kirju kinda, peokinda  kirivese,

et saas tansujala sooja, õbeääli oidenesse.“

36. J. Simm „MULGIMAALE“  - kikk laulave üten.


