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Tõnis Mägi ja Kärt Johanson andsid jõulueelse kontserdi Viimsi Huvikeskuses. Kuulajate seas
olid president Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves ning presidendi poeg Luukas Ilves.
Presidendipaar oli kontserdile kutsunud ka Eestis asuva diplomaatilise korpuse.

      

  

6. detsembril lõpetasid Tõnis Mägi ja Kärt Johanson oma jõulueelse kontserttuuri “Jah, ma
nägin lumevalgust…” kontserdiga Viimsi Huvikeskuses.

  

Kontserti olid saabunud kuulama ka presidendipaar Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves ning
presidendi poeg Luukas Ilves. Presidendipaar oli kutsunud kontserdile ka Eestis asuva
diplomaatilise korpuse. Esimesed tooliread olidki reserveeritud presidendipaari külalistele, kelle
seas olid USA, ELi eesistujariigi Poola, Rootsi ja paljude teiste maade suursaadikud koos
abikaasade ja pereliikmetega.

  

Enne kontserdi algust jõudsid Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves põgusalt tutvuda
huvikeskuses praegu vaadata oleva näitusega “Eesti linnused”. Kontserdile oli tulnud ka
maalide autor Evald Piirisild. Palunud presidendi pojalt Luukaselt abi ja ulatanud talle oma
fotoaparaadi, jäädvustati hetk, kus autor koos presidendipaariga oma maalide ees seisab.

  

Nagu reklaamideski lubatud, ei esitatud sel kontserdil paljusid tuttavaid ja võib-olla ka väga
oodatud laule. Siiski, lõpulauluks esitatud “Déjà-vu” on üks neist, mida Tõns Mägilt ja Kärt
Johansonilt ikka oodatakse.

  

Kärt Johanson üllatas väga tundliku ja eheda rahvalaulude esitamisega, Tõnis Mägilt kuulsime
uuemaid ja vähemtuntud laule, mille vahele ta mõnest neist ka pikemalt kõneles. Mõlemalt
lauljalt sai kuulda mõnegi laulu sünnilugu ja tagamaid. Kontserdist kujunes südamlik jõulueelne
meeleoluõhtu, küll mägilikult karge, aga samas väga soe ja südamlik.

  

Publik tänas lauljaid seni, kuni esitati ka lisapala. Seejärel astus president kergel sammul lavale
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ning ulatas mõlemale esinejale lillekimbud.

  

Toomas Hendrik Ilvese ja Evelin Ilvese arvates oli kontsert suurepärane ja meeldis nii neile kui
ka kutsutud suursaadikutele. “See oli armas ja meeldejääv sissejuhatus jõuluaega,” vahendas
presidendikantselei Toomas Hendrik Ilvese ja Evelin Ilvese kontserdimuljet.

  

President koos abikaasaga käis Viimsi vallas ka 2010. a kevadel. Toona oli eesmärgiks sõit
Pranglile, kus veedeti pikk ja sisukas päev, mille jooksul Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves
said põhjaliku ülevaate saare elust-olust ja nautisid kohalikku ehedat maatoitu.

  

President käis Viimsi vallas ka tänavu 28. märtsil, kui tal oli külas Poola Vabariigi president
Bronislaw Komorowski. Koos avasid nad Sõjamuuseumis Poola marssali Josef Pilsudski
mälestustahvli.

  

Tänavu maikuus külastas Evelin Ilves koos olümpiavõtja Gerd Kanteriga Viimsi Kooli.
Külaskäiguks oli põhjust andnud Viimsi Kooli õpilane, edukas purjetaja Sten Christian Stahl, kes
pälvis presidendi abikaasalt noore sportlase preemia. Evelin Ilves kirjutas kooli
külalisteraamatusse ja raamatukogu autogrammide postile oma autogrammi.

  

  

Artikkel Delfi veebilehel .
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