
Meie laulvad Lepad- Liisi, Lea ja Linda. 

See on üks vahva perekond- 75 % pereliikmetest laulab Jana Trink Erakoolis. 

Kõik sai alguse 2013. aastal,  kui ema Lea oma tütrekese Liisi Jana Trink Erakooli 

laulma tõi. Polnud mingit suurt tulevikuplaani, ainult tahtmine laulda. Tüdruk pandi 

laulurühma kirja ning nii algaski seiklusrohke teekond koolis. 

Aga mis teevad emad kui lapsed laulavad? Ootavad koridoris?                                                                                          

„Siin koolis mitte alati. Kui koridoris istuv ema kogemata kombel viisi peab ning 

sellega Janale vahele jääb, on ootamisega lihtsalt kõik. Pole midagi parata, tuleb ise ka 

laulma hakata. Seega, enne kui ma arugi sain, olin  kaasatud nii naiskoori kui 

solistilaulu õppesse,“ vastab retoorilisele küsimusele ema Lea ise. 

Liisi on aastatega saanud sõbraks nii lava kui ka mikrofoniga. Ta on ammutanud 

kogemusi Sügisulu lauluvõistlustel, laulnud teatri ja kontserdimaja lavadel ning 

esinenud solistina Emadepäeva muusikakohvikus. Ema sõnade järgi keerleb väike 

viisijupp tema huultel pea iga tegevuse juures.                                                                                                        

Liisi Lepp on olnud ka agar Suveakadeemia muusikalaagrites osaleja. Tänu sellele on ta 

liitunud MTÜ Priimuse juures tegutseva muusikateatri Jankel trupiga. Koos nendega on 

lauldud, tantsitud, tehtud ühiseid väljasõite ja rõõmustatud lavalaudadel nii suuri kui 

väikeseid vaatajaid.  

 

 

Pärnu Kontserdimaja 2018 



Ka ema Lea on kooli staažikas lauluõpilane. Väike hirm mikrofoni ees on, aga ega 

tundides õpitut saa vaka all hoida. Kauni häälega Lea on liitunud nii naiskooriga 

Põllepaelad kui ka ansambliga Kõlarüü. Lea: „Olen korjanud kogemusi erinevatel 

kontsertidelt ja tänu koorile käinud laulupidudel ning lustinud mitmetes laululaagrites. 

Saanud uusi sõpru ja häid tuttavaid. Nüüdseks naudin ansamblilaulu võlusid ning küll 

ma kunagi selle mikrofoniga ka ära harjun.“ 

Lea Lepal on veel üks vahva anne. Nimelt teeb ta imevahvaid fotosid. Nii mõnigi 

koolisündmus on just tema fotokaamera silma läbi jäädvustatud. 

 

 

Emadepäeva muusikakohvik Strand SPA & Konverentsihotellis 

 

Lea: „Laulutunnid Jana Trink Erakoolis on ühed ütlemata tegusad, õpetlikud ja 

inspireerivad olnud, seega polnud kahtlustki, et vahepeal sündinud perelisa sama rada 

sammuma hakkas.“ Pesamuna Linda on koos emmega kooliteed käinud pea sündimisest 

saadik. Lauluproovis laua all lesides pilte värvinud ja paremad lood kaasagi laulnud. 

Isegi naiskoori häälepartiid on mudilasel lauluharjutamistest pähe kulunud. Kui Linda 

aga õde Liisit laval mikrofoniga laulmas nägi, oli väike heledapäine tüdruk kadedusest 

lõhki minemas. See karjuv ebaõiglus pidi lahenduse leidma. Ja leidiski. Kahe aastasest 

Lindast sai täieõiguslik Jana Trink Erakooli õpilane. Tema on laval „kui kala vees”, ei 

mingit muretsemist, saaks vaid lavale ja särada. Vahel küll omas tempos ja kõige 

ootamatutel hetkedel uue meloodiaga, aga küll need õpetajad kohanevad. Laulurõõmu 

see pisiasi küll ei vähenda. 



 

Laulutund. Mai 2018 Jana Trink Erakool. 

 



 

Lea: „Tänaseks on kogu meie naispere kooli õpilaste staatuses ning ootame huviga, mis 

uus hooaeg toob ning mis põnevaid väljakutseid meie Jana laulvatele Leppadele välja 

mõtleb.“ 

See on meie kooli laulev perekond Lepp – Liisi, Lea ja Linda. Nende lauluõpetajad on 

Jana Trink, Merlin Madisson ja Tõiv Tiits. 

 

 


