
 

Meie õpilased Elen Kihl ja Eva Beljaeva. 
 

Peale laulmise ja pillimängu on Jana Trink Erakoolis võimalik õppida 12 erinevat 

võõrkeelt. Võid alustada keeleõpet päris nullist, aga lihvida juba õpitut ka täiuslikkuseni. 

Toredaid õpetajaid meil jagub.  

Vahel on nii, et tahad oma elus midagi muuta, aga ühel hetkel avastad, et ulatades sõrme, 

oled andnud kogu käe. Nii on juhtunud ka ema ja tütrega - Eleni ja Evaga. 

„Minu esimene mälestust Jana Trink Erakoolist on pärit Ringi 1 majast, kuhu sattusin Jana 

inglise keele tundi.  Aastat ma päris täpselt ei mäleta, aga tean, et mulle meeldis seal käia. 

Kes Janat teavad, kujutavad elavalt ette, kui lõbus meil oli. Aeg läks lennates ja korraks 

tekkis isegi selline tunne, et oskan juba inglise keelt päris hästi,“ meenutab Elen.  

See teadmine, et keeleoskus vajab veel täiendamist tõi Eleni aastaid hiljem taas koolipinki 

ja õpingud jätkusid õpetaja Kai Sommeri taktikepi all. „Selles ruumis, kuhu Kai siseneb, 

särab alati päike. Paremat õpetajat ei oskaks ma endale soovida,“ ei ole Elen kiitusega 

kitsi. 

Kool oli vahepeal mitmeid kordi oma asukohta vahetanud, aga tegutses ikka rõõmsalt 

edasi, sest õpilased ei jätnud kooli ega kool õpilasi. Elen arvab, et juhuseid ei ole olemas. 

Kui pere pesamuna Eva jalad alla võttis, „sattus“ Jana jälle tee peale ette, nad rääkisid ja 

nüüd tõi Elen juba oma 3-aastase tütre Jana Trink Erakooli. Laulustuudiosse. Pisipiiga oli 

nii musikaalne, et õpetaja Jana oleks ta hea meelega kohe esimesel sügisel maakondlikule 

lauluvõistlusele Sügisulg saatnud, aga kahjuks oli osalejate nimekiri selleks korraks juba 

lukus. Järgnevatel aastatel sai „sügisulg“ nende pere sügise märksõnaks. „On olnud 

õnnestumisi ja äpardumisi, finaali pääsemisi ja väljajäämisi, rõõmu ja pisaraid, aga kõik 

see on õpetanud hakkama saamist nii edu kui läbikukkumisega,“ meenutab Elen ja jätkab: 

„Laulu ja lusti on olnud rohkem kui küll. Kui hakata seda kõike üles lugema, läheb jumala 

päike enne looja.“  Eval saab selle aasta sügisel 9 aastat lauluõpinguid Jana koolis. See on 

suurem osa tema elust. Ta alustas mudilaste rühmatunnis, jätkas koolilaste rühmaga ja 

nüüd käib Jana juures solistitunnis. Seal toimub lauluõppele personaalne lähenemine.        

„Ja siis ühel hetkel ilmus õpetaja Merlin,“ jätkab ema Elen, „ma ei suuda mälus tuvastada 

seda esimest momenti, aga äkki oli ta olemas. Merlin on minu arvates üleni muusikat täis. 

Minu jaoks on viimaste aastate parimad etteasted Merlini ja Eva kitarrisaatega tehtud 

esinemised.“ Kui Eva käest küsida, mis talle esimesena meenub, öeldes märksõnaks „Jana 

juures laulmine“ mõtleb tüdruk natuke ja vastab: „Esinemine. Üksi suurel laval laulmine. 

Aga tegelikult on koos ka lahe laulda.“  Väga diplomaatiline vastus.  



 

Eva Sügisulu eel, teater Endla 2021. 

 

Kui tütar nii musikaalne on, siis ega ema vähem musikaalne pole. Ka tema on leidnud tee 

Jana kooli laulutundidesse, sest siin saavad õppida nii mudilased, lapsed, noored kui ka 

täiskasvanud.  

 

Tütar ja ema kontserdimajas, veebruar 2020. 



 

Eleni viimase aasta suur armastus on ansambel Kõlarüü, mis moodustati laulustuudio 

täiskasvanud lauljatest. Elen: „Jana ja Merlin on pakkunud meile lühikese aja jooksul väga 

erinevat repertuaari ja huvitavaid väljakutseid. Meie ansambli „tähelend“ algas Kauba-

majakas pensionäride messil. Edasi juba kontserdimaja saal, Tori kirik ja Koidula 

muuseumi vabaõhu lava. Kõlarüü ajalugu on alles lühike, aga tulevik tõotab tulla põnev. 

Ootan väga, et saaks jälle kätte loo, mis esmapilgul käib meile täiesti üle jõu, aga siis ütleb 

Jana iseenesest mõistetavalt, et saate hakkama küll. Ja läheb lahti! Meie ellu on see kool 

toonud nii lahedaid inimesi ja nii palju positiivseid emotsioone, et ei jõua kõiki ära 

tänada.“ 

 

Kõlarüü Kaubamajakas, 2020. 

 

Eva ja Eleni lauluõpetajad on Jana Trink, Merlin Madisson ja TõivTiits.                               

Elenile on inglise keelt õpetanud Jana Trink ja Kai Sommer. 

 

 


