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Laupäeva õhtul, 28. novembril 2015 kell 19.00 avas Mari Sild koos oma kahe 
Jazzotopes bändi liikmega õhtu täis meelelahutust.  Nad olid soojendusesinejaks väga 
oodatud Eesti “Bluegrass” ansambli Curly Stringsi Montreali kontserdile. 

Jazztopes on jazz-pop bänd, mille asutas 2013. aastal Montrealis laulukirjutaja, laulja 
ja pianist Mari Sild.  Sellel õhtul ühines temaga André Galamba bassil ja Oscar 
Calderon löökpillidel ning koos mängiti Mari loomingut eesti, inglise ja prantsuse 
keeles.  Enamik inimesi publikus ei olnud teda enne esinemas kuulnud ja nad ootavad, 
et tema kirglikku muusikat taas nautida.  Kõrval märkusena, Mari lõpetas just  McGill’i 
ülikoolis oma doktorantuuri neurobioloogias. 

Pärast väikest pausi tutvustas Karl Raudsepp esinemisvalmis Curly Stringsi ja 
rohkearvuline publik tervitas neid kõrvulukustava aplausiga.  

Curly Stringsi rütmikas ja jalga tatsuma panev muusika oli kohe kõigile ilmne.  Nende 
entusiastlik esinemine ja muljetavaldav vokaalharmoonia koos kõrgetasemeliste 
muusikaliste oskustega ja viiuli, mandoliini ja kitarrisoolodega avaldasid muljet 
igaühele, sealhulgas mitmele kohal viibinud muusikule.  Nende muusika oli 
väljendusrikas, peen ja samas energiline, igakülgselt sugestiivne kõrgeima tasemeni. 

Bändiliikmete meeldivad ja huvitavad isiksused võlusid publiku oma toredate 
tögamistega laulude vahepeal nii eesti kui inglise keeles.  Ennekõige olid nad täiuslik 
professionaalne grupp, kes selgelt nautis koos esinemist.  

Kontsert toimus Montreali Eesti Kiriku pühakojas, mida oli täiendatud helisüsteemi ja 
sobiva valgustusega.  Mõlemad ansamblid mainisid, et kui inspireeriv oli nende jaoks 
esineda nii hea akustikaga intiimses ruumis. 

Montreali Eesti Seltsi tuleb õnnitleda, et nad organiseerisid selle unustamatu 
meelelahutust täis õhtu, mis oli hästi presenteeritud, hästi organiseeritud ja hästi 
külastatud.  Toimus isegi jätkupidu, kus kõigil oli võimalus muusikutega kohtuda ja 
vestelda. 

Tugev aplaus ja mitmed seisvad ovatsioonid rääkisid enda eest.  Tänud Curly Stringsile 
selle suurepärase õhtu eest.  

PS 

Ansambli debüütalbum “Üle ilma” (All over the World) pärjati  2014.a Eesti 
Muusikaauhindade galal Aasta Albumi tiitliga.  Nende hittsingel “Kauges külas” (In A 
Distant Village) oli mitmeid kuid esikohal kõigis Eesti muusika edetabelites.  2015. 
aasta oktoobris võitis Curly Strings Eesti parima uusfolk artisti tiitli. 
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