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“SAKSA KEVAD” ALGAB KRISTJAN RANDALU 
KVINTETI UUE KAVA ESMAETTEKANDEGA 
 
26. aprillil kell 18 esitab teatrikeskuses Vaba Lava Kristjan Randalu kvintett värske 
kava „Limes Occidentalis“. Ühele lavale astuvad kuus muusikut ja isiksust, keda 
seob kaasaegne jazz, sündimine ühte kultuuriruumi ning siirdumine mujale. 
Ansambli liikmete ühislooming peatub tänase rahvaste rände teemal nii isiklike kui 
maailmasündmuste põhjal. „Saksa kevad“ avaüritus toimub Tallinna Goethe 
Instituudi ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna toel ning koostöös Jazzkaarega. 
 
Eesti silmapaistvamaid pianiste Kristjan Randalu on koos nelja rahvusvahelise 
haardega muusikuga loonud kava “Limes Occidentalis”, mille temaatika on seotud 
aktuaalsete maailmasündmustega – põgenike liikumisega Euroopasse ja Euroopas.  
 
Kvintetti kuuluvad pianist Kristjan Randalu Eestist, kitarrist Nguyên Lê Vietnamist, 
klarnetist Kinan Azmeh Süüriast, bassist Petros Klampanis Kreekast, kes musitseerib 
kontrabassil ning Poola päritolu Bodek Janke trummidel ja löökpillidel. Muusikuid 
ühendab sarnane saatus -– sündimine ühte kultuuriruumi ning siirdumine sealt mujale. 
Tegemist on tugevate muusikute ja ansamblite liidritega, kellest Randalu moodustab 
esmakordselt säärase koosluse. 
Kristjan Randalu kommenteerib: “Uus kooslus ja looming jätkab minu põhitõdesid. 
Mulle on olulised iga üksiku noodi värv, tähendus ja kooskõlade mõju. Tähtis on olla 
keskendunud, kuid samas vaba ja lasta muusikal sundimatult areneda.” 
 
Kristjan Randalu kvinteti uue kava “Limes Occidentalis” esmaettekanne toimub 
Jazzkaare raames 25. aprillil kell 19 Viljandi Pärimusmuusika Aidas ja 26. aprillil kell 
18 teatrikeskuses Vaba Lava Tallinnas.  
 
 
Üritustesari “Saksa kevad” algab 25. aprillil ning kestab 25. maini. Programmi 
kureerivad Tallinna Goethe Instituut ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond koostöös 
seekordse partneri, liidumaaga Baden-Württemberg. Tänavune programm hõlmab 
enam kui 50 sündmust, nende hulgas kontserte, näitusi, filmiprogrammi ja 
teatrilavastusi aga ka sündmusi teaduse ja majanduse valdkonnast. Üritustesari 
toimub alates 2010. aastast eesmärgiga tutvustada Saksamaad, luua siinsete 
organisatsioonidega uusi kontakte ning elavdada Eesti-Saksa koostööd. 
 
FOTOD: https://goo.gl/leA9eh 
 
LISAINFO: 
www.goethe.de/eesti 
www.saksakevad.ee 
http://www.facebook.com/goetheinstitut.estland 
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TAUSTAINFO 
 
Kristjan Randalu on elanud Saksamaal, Inglismaal ja Ameerikas. Ta on esinenud 
paljudel maailma mainekatel kontserdilavadel, sealhulgas ka Carnegie Hallis. Randalu 
koostööpartnerite hulka kuuluvad jazzimaailmas suunanäitajatena tuntud saksofonist 
Dave Liebman, trummar Ari Hoenig, kitarrist Ben Monder ja paljud teised. Randalu 
muusikat on võimalik kuulata ligi 30 helikandjal. Mitu aastat kuulus eesti pianist 
Tuneesia udi-virtuoosi Dhafer Youssefi ansamblisse, mis viis teda kontserdireisidele 
mainekatele festivalidele Euroopas ja Põhja-Aafrikas. 2014. aastal ilmus ansamblilt 
plaat „Birds Requiem“. Koostöös Ben Monderiga valmis 2012. aastal duoalbum 
„Equilibrium“. 
 
Nguyên Lê on Vietnami päritolu Prantsuse kitarrist, kes on kitarritehnika uuendaja 
alates varastest 80ndatest. Ta on teinud koostööd ja tuuritanud koos Quincy Jones’i, 
Randy Breckeri ja Richard Bonaga. Tema erinevad albumid on kriitikute poolt 
korduvalt valitud parimate jazz- ja maailmamuusika plaatide hulka. 
 
Kinan Azmeh on Süüria klarnetist, keda arvatakse oma ala virtuooside hulka ja kelle 
pillimängu peetakse sügavalt hingestatuks. Ta on komponeerinud muusikat nii 
orkestritele kui kammerkoosseisudele, samuti filmidele ja tantsulavastustele. Tema 
diskograafiasse kuulub kolm albumit ansambliga HEWAR ja ta on grupi Yo-Yo Ma’s 
Silk Road Ensemble liige. 
 
Petros Klampanis on Kreeka bassist ja teinud endale nime New Yorgi jazziskeenes. 
Koostöös saksofonilegendi Greg Osbyga salvestas ta 2011. aastal oma debüütalbumi 
“Contextual”. Tema mängustiili tunnuseks on kaunid intonatsioonid ja jõulised 
meloodiajooned. 
 
Bodek Janke on Poola juurtega löökriistamängija ja teinud Kristjan Randaluga 
koostööd juba 25 aastat, millele pandi alus 11-aastaselt nende toonases ühises 
kodulinnas Karlsruhes Saksamaal. 2007–2008 pälvisid mõlemad Baden-Württembergi 
jazziauhinna. Olles üles kasvanud Euroopa klassikalise muusika traditsioonis, hakkasid 
nad New Yorki kolides avastama jazzi ja maailmamuusika pärandit. 
 
 
 
 
 


