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Peale Kaie abikaasa 
Viestursi ning poega
de Raimondi ja Eduar
di elab sama katuse 

all ka Kaie ema Salme (84). 
Kaie kirjeldab oma ema kui 
tugevat inimest, kellelt ta on 
palju õppinud. “Ema saadeti 
omal ajal Siberisse nagu pal
jud eestlased. Ta on raskeid 
aegu läbi elanud, aga kõigest 
tugevamana välja tulnud. Mu 
õde ja vend sündisid Siberis, 
mina juba Pärnus. Ema on 
mul täpselt see oma põlvkon
na esindaja, kes nurisema
ta terve elu tööd rassib. Eriti 
meeldib emale aias toimeta
da. Õnneks on meil aed, kus 
kasvuhoone ja kõik võima
lused tegutseda. Tal on kogu 
aeg käed mullas. Ta ei oska 
niisama laiselda, muudkui 
tõstab ja toimetab. Eks tegi 
sellega oma seljale liiga, aga 
see teda ei peata, toimetab 
ega lase end keelata. Tore on 
muidugi, kui oma aiast värs
ket kraami on võtta, igasugu 
rohelist ja suve poole toma
teid,” rõõmustab Kaie.   

Balleti juurde suunas Kaie 
samuti ta ema, kes isegi veidi 
balletti teinud. “Tantsida on 
mulle meeldinud nii kaua kui 
end mäletan. Mulle tohutult 
meeldis muusika, üldse muu
sika järgi kõike teha. Isa män
gis meil hästi akordionit ja 
ma palusin: “Isa, mängi palun 
ja mina tantsin.” Tants on mul 
lihtsalt veres,” räägib Kaie bal
letikooli ruumides. 

Ees ootavad elu- 
muutused
Kaie käib korra teises toas, 
tuleb tagasi kahe tassi lõhnava 
kohviga ja kurdab, et on pisut 
unine, kuna oli eelmisel ööl 
kaua üleval. “Meil on Lätist 
külas abikaasa Viestursi tütar 
Marta (30), kes siin harva 
käib. Alati on nii palju huvita
vat arutada, et eile jätkus jäl
le juttu kella kaheni hommi
kul,” ütleb Kaie ja pakub koh
vi kõrvale šokolaadi. Kaie ise 
enam ranget dieeti ei pea ega 
eraldi trenni tee, küll toitub 
ta tervislikult. “Vormis hoiab 
mind see, et olen hommikust 
õhtuni pidevalt jooksus, bal

letitunniski tuleb ju ette näi
data,” naerab Kaie ja lisab, et 
talle meeldib ka ujuda. 

Kaie ja Viestursi seitsme
aastased pojad Eduard ja Rai
mond on samuti sportlikud. 
Sel sügisel lähevad nad esi
messe klassi. Kooliks vali
ti Audentese erakool, kus on 
head sportimisvõimalused. 
“Kuigi mõlemad poisid on 
sportlikud, on Eduard suu
rem spordihuviline ning aval
danud tantsuhuvi, Raimond 
on rohkem mõtte
töö ja arvutiini
mene. Mõle
male meel
dib jalgpall 
ja ujumine, 
aga eks vaa
tame, kuhu 
suunda nad 
liiguvad, kui 
kooli lähevad,” 
mõtiskleb Kaie. 
“Kindlasti toetan 
nende tahtmisi.”

Kas pojad ka balleti rada
dele kipuvad? “Eduard on 
balletihuviline ja võtnud kin
nisideeks, et läheb balletikoo
li. Ta käib balletitrennis ja las
teaias tegeleb natukene võist
lustantsuga. Seda viimast 
alles neli kuud, aga sai juba 
võistlustel auhinnalise koha. 
Ta vaikselt tegeles, nii et mul 
ei olnud õrna aimugi, mida ta 
seal teeb,” naerab Kaie. “Siis 
tulid võistlused ja ta sai kuue
teistkümnest paarist kolman
da koha. Ta on lihtsalt sellise 
hoiaku ja suure tahtega.” 

22. mail saab Eduardi koos 
tüdrukutega esinemas näha 
ka Nordea kontserdima
jas Kaie Kõrbi balletistuudio 
kontserdil. “Mina arengule 
kätt ette ei pane, pigem suu
nan, kui neil mingi huvi on. 
Teine poiss Raimond ütleb, et 
tahab muusikaga tegeleda, ja 
nüüd siis vaatamegi ka muu
sika poole,” on Kaie poegade 
üle uhke. 

Tippu jõuab vaid 
tahtejõuga
Endise priimabaleriini ja 
praeguse balletikooli juhina 
oskab Kaie välja tuua oma
dusi, mis on balletitantsijaks 

ihkava lapse puhul olulised. 
Peaks olema habras, mitte 
väga suure kondiga, aga kind
lasti särasilmne ja elurõõmus. 
“Selleks et balletitantsijana 
läbi lüüa, peab olema väga 
suure tahtejõuga, töökas ja 
enesekindel,” kirjeldab Kaie. 
“Väga head eeldused võivad 
ju olla, aga kui lapsel ei ole 
tahet ega töövõimet, läheb 
raskeks. Siin koolis peab väga 
palju pingutama. Siis tuleb 
ka tulemus ja rõõm, mida 

laval nähakse. Tööd 
ja vaeva ei tohi 

publik ju näha.” 
Teatud keha
lised eeldu
sed tulevad 
selles vald
konnas küll 
kasuks, kuid 

Kaie sõnut
si on keha

kaalust oluli
sem tahe. “Kõige 

tähtsam on see, et laps 
ise soovib tantsida! Kui see 
on ainult ema ja isa soov, et 
laps tantsiks, siis see ei tööta 

ja pole mõtet katsele tulla. 
Aga kui lapsel endal on suur 
soov tantsida, tuleks kindlas
ti kohale tulla. Eelnev tant
suettevalmistus pole vajalik. 
Siin saavad eksperdid hinna
ta lapse annet ning soovitada, 
kus ja kuidas jätkata. Põhiline 
on särasilme laps, kes ise kan
gesti tantsida tahab, siis tule
vad ka tulemused. Ei maksa 
keelata, kui laps soovib väga 
tantsida. Sageli keelavad just 
isad ja eriti poisse, et mida sa 
lähed sinna balletikooli. Aga 
see ei ole tavaline kool. Meil 
on väga hea õpe, väikesed 
klassid, võimalus lastele indi
viduaalselt läheneda, kasva
tame siin isiksusi. Põhikool 
on meil tasemel ja kui pärast 
üheksandat klassi ei taha siin 
jätkata, saavad meie koo
list minnes lapsed raskuste
ta mujal jätkata,” kiidab Kaie 
ja lisab, et 16. mail toimubki 
balletikoolis uute laste vastu
võtt.

Kõigist lastest ei saa ega 
peagi saama priimabalerii
nid või isegi tantsijad. “Ei pea 

Eduard 
on suurem 

spordihuviline, 
Raimond 

rohkem arvuti-
inimene.


