
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
TORUPILLI ÕPETUS 

 

Sihtgrupp:   12. – 19. aastased ja vanemad 

Õppetöö maht:  2 õppetundi nädalas (1 individuaaltund ja 1 ansamblitund) 

Õppetöö kestvus:  35 nädalat  

70 tundi aastas, sellest 35 individuaal- ja 35 ansamblitundi 

ÜLDOSA 

Torupill on Eestis olnud rohkem kui 1000 aastat. Vanasti ei puudunud üheltki külapeolt oma 

pillimees, kelle pilli järgi peeti maha pulmapeod ja tantsiti koidikuni. Torupilli mängimine 

vajus 1960ndatel unustusehõlma, kuna suri viimane traditsiooniline eesti torupilli mängija. 

Eesti torupill taastati 1970. aasta Tantsupeoks, kus mängis esimene Eesti torupilliansambel. 

Sellest ajast peale on torupillimäng järjest populaarsemaks muutunud ja huvi tekitanud nii 

noortes kui ka vanades. 

Torupilli mäng arendab muusikalisi oskusi, koordinatsiooni ja koosmängu oskust.  

Kuna torupillimäng on füüsiliselt nõudlik siis alla 12.aastasestele on see veel liiga raske. 

Eelnev muusika või pillimängimise oskus pole vajalik aga tuleb kasuks. 

 

EESMÄRGID 

Torupilli õppe eesmärgid: 

• Tutvuda pilli ajalooga 

• Arendada muusikalist kuulmist 

• Õppida kuulmise järgi mängima (ilma noodita) 

• Õppida koordinatsiooni sõrmede, käte, hingamise ja puhumise vahel. 



• Omandada ansamblimängu oskus 

• Julgustada omaloomingu loomist 

 

ÕPPETEGEVUS / ÕPPESISU 

Õppetegevus oleneb õpilase edasiarenemisest ja muusikalistest eelteadmistest. Torupilli õpe 

toimub niikaua kuni õpilasel on huvi, isu ning tahtmist pillimängu ja muusikaga tegeleda. 

Õpetaja arvestab pillilugude valikul õpilase soovidega (ja torupilli võimalustega). 

 

I Õppeaastal õpime pilli käsitsema ning põhitõdesid torupillimängus. Alguses õpime 

lihtsamaid ja tuttavaid lugusid ning samm sammult, olenevalt õpilase arengust, liigume 

raskema repertuaari juurde. Arendame kuulmise järgi lugude õppimist. Koosmängu tundides 

õpime häälestamist ja üksteise kuulamist. 

 

II Õppeaastal õpime Eesti ja maailmamuusika lugusid. Arendame omaloomingu lugude 

tegemise julgust. Õpime analüüsime torupillimängu ja lugusid.  Koosmängu tundides õpime 

mitmehäälsust ja saadete tegemist. 

 

III Õppeaastal õpime pilli spetsiifilisi võtteid (stakaatod, katmistehnika jne). Õpime lugusid 

vanade torupillimängijate järgi ja kuulame arhiivisalvestisi. Koosmängu tundides õpime 

lugudele seadete tegemist. 

 

ÕPITULEMUSED 

Õpitulemusi näeme tunnis ning läbi õpilasega koos tehtud analüüsi mõistab õpilane ise oma 

vigu ja saavutusi. Tunni vältel kasutame mõnikord pillimängu salvestamist, et hiljem koos 

kuulata, analüüsida ja arutada veakohti või edasiarengut. 

Aasta jooksul esitab õpilane oma õpitut kontserdil, kus ta saab kuulata teisi mängijaid ning 

leida motivatsiooni edasiarenguks. 


