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LINNALAAGRID “EDU LAAGRID”
Toimumise aeg: 7.–16.06, 19.–28.06
Toimumiskoht: Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinn, Põhja-Tallinn, Haabersti
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: 7–14-aastased
Laagris on huvitav ning mitmekülgne programm – kavas on ekskursioonid, matkad, bowling, arvutiklass, külastused
veekeskusesse, Skyparki, McDonald’s restorani, Megazone’i, lisaks sõidud ATV-ga ja palju muud huvitavat.
Kontakt: www.suvelaagrid.ee, edu_do@hotmail.com, 525 8372
Piletiinfo: 67 €

LASTE SUVELAAGER
Toimumise aeg: 7.–20.06 kell 9–17
Toimumiskoht: Mustamäe Laste Loomingu Maja (Ed.Vilde tee 54)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: alates 7. eluaastast
Külastame muuseume ning teeme sporti, lisaks toimuvad põnevad töötoad.
Kontakt: mllm@mllm.tln.edu.ee, 652 2536
Piletiinfo: 95 €

TALLINNA KOPLI NOORTEMAJA LINNALAAGER
Toimumise aeg: 7.–20.06 kell 9–16
Toimumiskoht: Tallinna Kopli Noortemaja (Lina tn 8)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–13-aastased
Linnalaager pakub tervistavat, aktiivset ja arendavat vaba aja veetmist suvises Tallinnas. Laagris korraldatakse nii
loomingulisi tegevusi kui ka sportlikke ettevõtmisi noortemaja õpetajate juhendamisel. Käiakse ujumas, õppekäikudel ja
väiksematel matkadel looduses, muuseumides ning osaletakse loomingulistes töötubades.
Kontakt: www.koplinoortemaja.edu.ee, info@koplinoortemaja.edu.ee, 662 7102
Piletiinfo: 110 €

TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA XXII LINNALAAGER
Toimumise aeg: 7.–20.06 E–R kell 10–16
Toimumise koht: Tallinna Nõmme Noortemaja (Nurme 40)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Linnalaager pakub aktiivset puhkust lastele. Õpetajate juhendamisel on kavas väljasõit Harjumaa loodukaunitesse kohtadesse,
tegevused loodusmajas, male, jooksukabe, meisterdamine, tegevusdraama, mandala-jooga ja mandala-joonistamine,
rütmikatund, muusika- ja pillimängutund, arvuti- ja robotitöötuba ning palju muud põnevat.
Kontakt: www.nnm.ee, nnm@nnm.edu.ee, 5302 0180
Piletiinfo: 140 €

LINNALAAGER 2017
Toimumise aeg: 7.–30.06 (7.–16.06, 19.–30.06 kell 9–17)
Toimumiskoht: Tallinna Kanutiaia Huvikool (Aia tn 12)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 6–13-aastased
Laagris korraldatakse arendavaid tegevusi huvikooli õpetajate juhendamisel. Lisaks on kavas mitmesugused mängud,
võistlused, kultuuriasutuste külastused ja ujumine veekeskuses. Iga päev soe lõunasöök.
Kontakt: www.kanuti.tln.edu.ee, kanuti@kanuti.tln.edu.ee, 644 0989
Piletiinfo: 104 € (I vahetus, kaheksa tööpäeva), 117 € (II vahetus, üheksa tööpäeva), 221 € (17 tööpäeva)

LASTE SUVINE KUNSTIKURSUS
Toimumise aeg: 9.–20.06 E, K, R kell 12–15
Toimumiskoht: Tallinna Pelgulinna Rahvamajas (Telliskivi 56) kogunemine ning koos juhendajaga liigutakse edasi, et maalida
loodust ja linnavaateid)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–12-aastased kunstihuvilised lapsed
Joonistame ja maalime meie linna kaunites ja huvitavates kohtades.
Kontakt: www.pelgulinn56.ee, pelgulinn56@gmail.com, 5330 3390

EHTELAAGER ”PÄRLIMÄNG”
Toimumise aeg: 12.06, 13.06
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Tuhnime ehete ajaloos, meisterdame ehteid, mis on inspireeritud vanast ajast ja ka tänapäeva disainist. Päevad täis pitsi,
pärleid ja ilu!
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva)

LASTE LINNA LAAGER GOOD PLACE HUVIKOOLIS
“TEE TULEVIKKU”
Toimumise aeg: 12.–16.06, 26.–30.06 kell 8.30–16.30
Toimumiskoht: Huvikool “Tee tulevikku” (Rävala tee 8, C koprus, 3. korrus)
Töökeel: vene, eesti
Sihtrühm: 6–14-aastased
Keelekümblus, kunst, tants, ekskursioonid, teatritunnid. Toitlustamine toimub kolm korda päevas.
Kontakt: www.teetulevikku.ee, info@teetulevikku.ee, 5330 8883
Piletiinfo: 105 € (kõik ekskursioonid hinna sees)

LINNALAAGER “LUSTAKAD TRADITSIOONID”
Toimumise aeg: 12.–30.06 E–R kell 9–17
Toimumiskoht: Vivendi koolituskeskus (Sõpruse pst 211a)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Laagris meisterdatakse iga päev midagi vahvat puidust või paberist ning külastatakse toredaid kohti. Ühendame laagri
tegevused ka Eesti Vabariigi juubeliaasta tegevustega.
Kontakt: www.vivendi.ee, info@vivendi.ee, 537 28520
Piletiinfo: 79 € (viis päeva), 18 € (üks päev)

ANIMATSIOONI LINNALAAGER II
Toimumise aeg: 12.–14.06 kell 10–12.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Animaator Ave Taaveti juhendamisel tutvutakse laagris erinevate animatsioonitehnikatega ning linnalaagri lõpuks valmib
osalejatel üks lühike animafilm
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 60 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

LASTE KUNSTILAAGER “KOSMOS”
Toimumise aeg: 12.–14.06, 19.–21.06 kell 10–14
Toimumiskoht: Nõmme Klaasi- ja keraamikastuudio (Võsu tn 5)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–13-aastased
Ootame laagrisse kunstihuvilisi lapsi, kes armastavad klaasi- ja savitööd, samuti meisterdamist ning kaugeid maid, planeete ja
galaktikaid. Valmib keraamiline õõnesvorm, klaasimaal, mosaiigi-tehnikas klaasitöö ja marmoriseeritud pabermassist töö.
Kontakt: www.klaasjasavi.ee, klaasjasavi@gmail.com, 503 3851
Piletiinfo: 58 € (millest 25 € on registreerimistasu)

ANIMATSIOONI LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 12.–14.06 kell 14–15.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Animaator Ave Taaveti juhendamisel tutvutakse laagris erinevate animatsioonitehnikatega ning linnalaagri lõpuks valmib
osalejatel üks lühike animafilm.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 50 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

DISAINI LINNALAAGER
Toimumise aeg: 12.–15.06 kell 10–12.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Nelja päeva jooksul vaatame, kuulame, katsume, maitseme ja nuusutame disaini. Avastame vorme, värve ning materjale. Oleme
ise disaini loojaks eluliste probleemülesannete ja mängude, grupitööde ja katsetuste kaudu.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 65 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

SALLY STUUDIO LINNALAAGER „SEGASUMMASUVILA“
Toimumise aeg: 12.–15.06 kell 10–17
Toimumiskoht: Sally Stuudio (Pärnu mnt 154, ARSi hoovimaja)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 8–13-aastased kunstisõbrad
Otsime Spunki, meisterdame segasummasuvila ja selle targa peremehe – käpiknukk härra Nilssoni. Kui veab, siis kohtume
täiesti juhuslikult mõne sõbraliku hobusega, et talle pai teha ja voolida üks uhke hobukuju. Joonistada ja maalida saab ka!
Kontakt: www.sallystuudio.ee, stuudio@kunstikeskus.ee, 641 8518
Piletiinfo: 92 €

T-SÄRGI TRÜKKIMISE LINNALAAGER
Toimumise aeg: 12.–15.06 kell 16–18.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakond (Lembitu 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Teeme kursusel T-särgi kujunduse ja trükime selle ise siiditrükitehnikas särgile. Lisaks on võimalus sama kujutist trükkida ka
paberile või mõnele muule sobivale materjalile.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 80 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED LASTELAAGRID
Toimumise aeg: 12.–15.06, 19.–22.06 kell 9–16
Toimumiskoht: Fansurf Surfikool, Kakumäe rand
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Surfilaagrisse on oodatud kõik aktiivsed ja surfihuvilised lapsed. Eelnev surfikogemus ei ole vajalik. Surfilaagris õpivad lapsed
nelja peamist surfiliiki – lainesurf, purjelaud, aerusurf ning teevad tutvust ka lohesurfiga. Lisaks surfiõppele toimub ka
sportlikke mänge ja tegevusi ning põnevaid meisterdamise töötubasid. Meile on oluline tõsta laste teadlikkust mereohtusest,
mistõttu toimuvad laagrites ka vastavad koolitused.
Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp/lastelaager
Piletiinfo: 115 € (hinna sees lõunasöök ja õhtuoode, surfi- ja spordivarustus, igale lapsele on Fansurf Surfikooli poolt olemas
kalipso ning päästevest)

ILLUSTRATSIOONI LINNALAAGER
Toimumise aeg: 12.–15.06 kell 12–13.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Illustratsioonikursusel vaatleme, mis on illustratsioon ja kuidas seda kasutada, proovime mitmeid tehnikaid ning õpime oma
fantaasiamaailma paberile looma. Uurime moeillustratsioone ja loome tegelaskujusid, illustreerime teksti ja paneme loodud
tegelaskujud fantaasiarohkesse raamatumaailma. Kolmandal ja neljandal tunnil kavandame ja kanname illustratsiooni kangale,
selleks palun kõigil kaasa võtta üks valge T-särk.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 55 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

KUNSTI- JA LOODUSLAAGER “LÄHEDAL JA KAUGEL”
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 9–17
Toimumiskoht: Väike Päike Laagri Lasteklubi (Valga 10, Laagri, Saue vald)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–10-aastased
Kunsti- ja looduslaagris sünnib palju kauneid teoseid läbi laste käte. Valmib segatehnikas autoportree, tekstiilimaalis
laagrirätt, vaagen, pastellidega maastik, vitraaž või tarbeese, fotod vanalinnast, punutud vöö jne, mis kõik tehakse erinevaid
paiku külastades.
Kontakt: www.väikepäike.ee, laagri@lasteklubi.ee, 5843 9889
Piletiinfo: alates 119 €

KULLO LINNALAAGER
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 9–16
Toimumiskoht: Tallinna Huvikeskus Kullo (Mustamäe tee 59)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 8–9-aastased
Põnevad huviringid, õppekäigud, meisterdamised ja mängud.
Kontakt: www.kullo.ee, linnalaager@kullo.ee
Piletiinfo: 80 € (hinna sees lõunasöök, oode ja tegevused ning õppekäigud)

DETEKTIIVIDE LAAGER
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 9–17
Toimumiskoht: Väike Päike Kesklinna Lasteklubi (Tuukri 11)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–11-aastased
Kehastume detektiivideks ning otsime ja uurime aardeid muuseumides ja Kadrioru pargis. Tutvume detektiividega filmi- ja
raamatumaailmas, paneme end proovile mängukeskuse Lasergame laserlõksus, mõtleme välja detektiivimänge ja -lugusid ning
tegeleme Lego robootikaga.
Kontakt: www.väikepäike.ee, laagri@lasteklubi.ee, 5689 7123
Piletiinfo: alates 119 €

TSIRKUSE LINNALAAGER
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 9.30–16
Toimumiskoht: Nõmme Kultuurikeskus (Turu plats 2)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–12-aastased
Tsirkuse linnalaagrisse on oodatud poisid ja tüdrukud, kellel on huvi tsirkuse ja akrobaatika vastu, olenemata eelnevast
kogemusest. Laager on mõeldud algajatele lastele. Toimuvad akrobaatika- ja monorattatunnid, õpitakse žongleerimist pallide,
rättide, kurikate ning diabologa, mängitakse nii õues kui ka saalis.
Kontakt: www.tsirkus.ee, info@tsirkus.ee, 565 9029
Piletiinfo: 130 €

LINNALAAGER KALAMAJA KUNSTISTUUDIOTES
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 9.30–16.30
Toimumiskoht: erinevad Kalamaja kunstistuudiod
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–10-aastased
Viiepäevases linnalaagris räägivad kunstnikud endast ja oma loomingust, näitavad tööruume ja töövahendeid. Saame kõike
ise ka kohapeal järgi proovida – teeme kangatrükki, klaasisulatust, mosaiiki, anname linnaruumile uute elementide lisamisega
teise tähenduse, käime näitustel ja mängime pargis. Et jaks otsa ei saaks, pakume igal päeval sooja lõunasööki ja väikest
oodet.
Kontakt: www.mosaiik.ee/linnalaager, mosaiik@digitar.ee, 522 6456
Piletiinfo: 190 €

LINNALAAGER “SEIKLUSROHKE SUVI”
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 10–16
Toimumiskoht: Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–12-aastased
Linnalaagri programmis korraldatakse tegevusi nii Kristiine noortekeskuse ruumides (tutvumismängud, kokkamine,
meisterdamised) kui ka väljaspool keskust (bowling, Lasergame, kardisõit). Linnalaagris on noorel võimalus osaleda
meelelahutuslikes ja harivates tegevustes, leida uusi sõpru, suhelda eakaaslastega ning aktiivselt oma suvevaheaega
sisustada.
Kontakt: www.kristiinetk.ee/noortekeskus/linnalaagrid, siret.ratsep@kristiinetk.ee, 656 6802
Piletiinfo: 67,5 € (hinnas sisaldub soe lõunasöök igal päeval)

OMATSIRKUSE TSIRKUSE JA AKROBAATIKA LINNALAAGRID
Toimumise aeg: 12.–16.06
Toimumiskoht: OMAsaal (Kopli 25); Viimsi Kooli Spordihoone (Randvere tee 8, Viimsi)
Töökeel: eesti, vene, inglise, soome
Sihtrühm: 6–14-aastased
OMAtsirkuse linnalaagritesse on oodatud kõik tsirkuse- ja akrobaatikahuvilised poisid ja tüdrukud, olenemata eelnevast
kogemusest. Lapsed treenivad OMAtsirkuse treenerite ning artistide käe all. Päevas tehakse trenni, mängitakse mänge,
arendatakse käelist tegevust, käiakse õues, puhatakse ning tehakse palju muud. Linnalaagri viimasel päeval ootame
treeningutele ka vanemaid, õdesid ja vendasid, sest siis on OMAsaal avatud kõikidele tsirkusesõpradele.
Kontakt: www.omatsirkus.ee, laager@omatsirkus.ee, 523 7030
Piletiinfo: 145 €

TEOTEATRI LASTELAAGER “OMATEHTUD TEATER”
Toimumise aeg: 12.–16.06, 26.–30.06 kell 10–17
Toimumiskoht: Teoteater (Kalamaja 9a)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Viiepäevase linnalaagri jooksul saadakse ettekujutus teatri põhitõdedest, mängitakse teatrimänge, kujundatakse üheskoos
lavastuse dekoratsioone ja kostüüme, proovitakse kätt grimmikunstnikuna, õpitakse selgeks näidendi tekst, mängitakse
teatrimänge, käiakse koos mõnel ekskursioonil ja ilusa ilma korral ollakse palju ka värskes õhus. Laagri lõpptulemuseks on
lavastus, mida mängitakse lapsevanematele ja kõikidele huvilistele.
Registreerumine aadressil piret@teoteater.ee.
Kontakt: www.teoteater.ee/est/lastelaager, info@teoteater.ee, 56 607 047
Piletiinfo: 165 € (broneerimistasu 75 € tagab koha laagri nimekirjas)

LINNALAAGER “NOOR KUNSTNIK”
Toimumise aeg: 12.–16.06
Toimumiskoht: Pirita Vaba Aja Keskus (Merivälja tee 3)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–9-aastased
Igas laagripäevas on oluline osa kunstilistel ja käelistel tegevustel, harival ja põneval mängul ning loovust arendavatel
ülesannetel. Noori ootavad ka väljasõidud, et üheskoos lõbusalt aega veeta. Laager arendab laste loovust, annab uusi
kogemusi, rikastab kujutlusvõimet, edendab sotsiaalseid oskusi ning võimaldab leida uusi sõpru. Linnalaager on sobilik kõigile
lastele, kellele meeldib tegeleda loovate ülesannetega ning oma kätega midagi meisterdada.
Kontakt: www.piritavak.ee/laagrid, noorsootoo@piritavak.ee, 520 5084
Piletiinfo: 50 €

OGOGO LINNAK
Toimumise aeg: 12.–16.06, 19.–23.06, 26.–30.06
Toimumiskoht: Lohesaba seikluslinnak (Mustamäe tee 50)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 6–16-aastased
Lisaks suurele mängualale ootab lapsi unustamatu meelelahutusprogramm ja õpetlikud töötoad – robootika, animatsioon,
papist käsitöö jpm. Loomingulised töötoad arendavad nutikust. Kavas on ka liikumismängud, quest-mängud ja mõistatused.
Igas vahetuses toimub laste minigolfi-turniir.
Kontakt: www.ogogo.ee, info@ogogo.ee, 660 6040
Piletiinfo: 130 € (viis päeva), 30 € (üks päev)

BUMBLE SUMMER SCHOOL MUSTAMÄEL
Toimumise aeg: 12.–16.06
Toimumiskoht: Mustamäe Kaja Kultuurikeskus (E. Vilde tee 118)
Töökeel: inglise, eesti
Sihtrühm: 6–9-aastased
Tutvume inglise keelt kõnelevate riikidega mitmesuguste tegevuste kaudu nii toas kui ka õues – nii tahvelarvuti, teatri kui ka
teaduse kaudu. Laagri viimasel päeval külastame loomaaeda ja kasutame nädala jooksul õpitut.
Kontakt: www.bumble.ee, gerda@bumble.ee
Piletiinfo: 125 €

ARABELLA LINNALAAGER “SUVE VÄRVID - VIIS ÜHE HOOBIGA”
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 10–17
Toimumiskoht: Pirita Vaba Aja Keskuses (Merivälja tee 3)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 8–14-aastased
Kõikides päevades on nalja ja naeru, lusti ja mängu, avastamiseks midagi uut ja põnevat, loovtegevust, liikumist ja tantsu.
Proovime ka rannaliival lesida ja unistada. Külastame põnevaid kohti ja käime kinos. Meie laagrist ei lahku ükski laps ilma
diplomi ja auhinnata. Tunnustust jagatakse kõigile.
Kontakt: www.arabellalaager.eu, laager@agentuurevita.ee, 5375 6746
Piletiinfo: 89 €

ARABELLA TANTSULAAGER
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 10–17
Toimumiskoht: Pirita Vaba Aja Keskuses (Merivälja tee 3)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 8–16-aastased tantsuhuvilised tüdrukud
Laagris viime läbi mitmesuguseid tantsutunde, mängime lõbusaid ja sportlikke mänge, paneme ennast proovile huvitavaid
ülesandeid lahendades. Kõikides päevades on palju tantsu, nalja ja naeru. Kolmel päeval külastame peale lõunat mõnda
põnevat kohta ning käime ka kinos. Meie laagrist ei lahku ükski laps ilma diplomi ja auhinnata. Tunnustust jagatakse kõigile.
Kontakt: www.arabellalaager.eu, laager@agentuurevita.ee, 5375 6746
Piletiinfo: 96 €

ARSISE KELLADE KOOLI LINNALAAGER
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 10–17
Toimumise koht: Arsise kellade kool (Toompuiestee 20)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Musitseerime käsikelladel (eelnev pillioskus pole vajalik), kõnnime esivanemate radadel, otsime aardeid ja lahendame
mõistatusi. Uudistame neljajalgsete sõprade tegemisi, arendame loovust ja improviseerimise oskust ning laagri lõppedes
anname kontserdi lapsevanematele.
Kontakt: www.arsis.ee, info@arsis.ee, 662 1855
Piletiinfo: 130 € (hind sisaldab kõiki tegevusi ja lõunasööki)

HAABERSTI SUVISED LINNALAAGRID
Toimumise aeg: 12.–16.06
Toimumiskoht: Haabersti Noortekeskus (Õismäe tee 88a)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Suvistes linnalaagrites veedame palju aega värskes õhus arendavaid tegevusi tehes. Käime ekskursioonidel ning võtame osa
töötubadest. Tule Sinagi ning võta sõber ka kaasa!
Kontakt: www.haabersti.ee, eneli@haabersti.ee, 5346 1636
Piletiinfo: 65 € (sisaldab kõiki tegevusi, lõunasööki ning ekskursioone)

PÄSSA SUVESEIKLUS
Toimumise aeg: 12.–16.06
Toimumiskoht: Pääsküla noortekeskus
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Laager, kus tegevusi jätkub seinast seina. Meisterdame noortekeskuses, liigume mööda Tallinna huvitavaid paiku ning möllame
ka väljaspool linna.
Kontakt: www.nomme.ee/paaskyla_noortekeskus, 677 5233
Piletiinfo: 70 € (noortekeskuse kaardiga), 75 € (ilma kaardita)

RÕÕM LÄBI SUVISTE SEIKLUSTE!
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 11–17
Toimumiskoht: Põhja-Tallinna Noortekeskus (Kopli 98)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–12-aastased
Linnalaagris pakume mitmekülgseid tegevusi igale maitsele – osaleme piljardimängu õpitoas, kolame Raketiteaduse
seiklustubades, veedame tunde Lennusadama kompleksis ja hipodroomil. Külastame eksootilisi loomi ja turnime loomaaia
seikluspargis. Lõpetame laagri kokandustunniga, kus valmistame maitsvaid toite, et neid samal päeval Lasercars seikluspargis
laserautodega kihutamise kõrvale süüa.
Kontakt: www.ptnk.ee, info@ptnk.ee, 5556 7787
Piletiinfo: 67,20 €

LAAGER „KOLME KULTUURI ABC”
Toimumise aeg: 13.06, 14.06, 15.06
Toimumiskoht: Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (L. Koidula 21c)
Töökeel: eesti, vene (osalejatel oleks hea saada veidi aru ka inglise keelest, kuna mõned ühistegevused on ingliskeelsed)
Sihtrühm: 9–12-aastased (rühmas kuni 12 last)
Lastelaager „Kolme kultuuri ABC“ on pühendatud kolmele väga erinevale kultuurile, mis on esindatud ka Eestis – India,
Hispaania, Hiina. Kolme laagripäeva jooksul ootavad lapsi mängulised haridusprogrammid, uusi teadmisi pakkuvad
meisterdused, erilised külaskäigud ja põnevad kohtumised. Tutvume ka kolme kultuuri rahvusköökidega. NB! Kavas võib ette
tulla muudatusi!
Kontakt: www.linnamuuseum.ee/miiamilla, 601 7057
Piletiinfo: 72 € (hind sisaldab töötubade materjale, meistriklasse, keeletunde, toitlustust, muuseumipiletit)

FOTOGRAAFIA LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 13.–16.06 kell 10–11.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakond (Lembitu 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Mari Armei juhendamisel toimub fotograafilise pildikeelega tutvumine. Vaatleme ja arutame visuaalset keelt tekstuuride,
kontrasti, kompositsiooni kaudu.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 55 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

FOTOGRAAFIA LINNALAAGER II – AUTOPORTREE
Toimumise aeg: 13–16.06 kell 13–15.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakond (Lembitu 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Pildilise keele ja autoportree põhimõtetega tutvumine – õpime tundma kompositsioonilisi elemente ning alustame
autoportreelist kaemust erinevate sisemiste ja väliste omaduste ühendamisel visuaalse keele abil. Õpilased viivad läbi
kunstilise väljenduse iseendast, kus nad kasutavad visuaalselt enda taotlusi ja läbimõtestatud positsioone.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 80 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

MOELAAGER “MOEMÄNGUD”
Toimumise aeg: 14.06, 15.06
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Õpime erinevaid kanga värvimise tehnikaid. Trükime kangast ning teeme sidumisbatikat. Valmivad suvised riided ja
aksessuaarid.
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva)

NAHAKUNSTI LINNALAAGER II
Toimumise aeg: 15.06 kell 10–12.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Nahakunsti töötoas õpime kasutama esmaseid töövõtteid ja tehnikaid, mida tundes on võimalik valmistada lihtsamaid
nahkesemeid. Töötoa lõpuks valmib käepael, ehe või mõni väiksem aksessuaar osaleja soovil.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 25 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

NAHAKUNSTI LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 15.06 kell 14–16.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Nahakunsti töötoas õpime kasutama esmaseid töövõtteid ja tehnikaid, mida tundes on võimalik valmistada lihtsamaid
nahkesemeid. Töötoa lõpuks valmib käepael, ehe või mõni väiksem aksessuaar osaleja soovil.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 25 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

EHTEKUNSTI LINNALAAGER II
Toimumise aeg: 16.06 kell 10–12.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Ehtekunsti töötoas valmib igal osalejal isekujundatud ja meelepärase siluetiga vasest ripats. Silueti vorm tuleneb
performatiivsest tegevusest, kus igalühel on võimalus jäädvustada soovitud moment vasel, mis on igavesti kestev materjal.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 25 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

EHTEKUNSTI LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 16.06 kell 14–16.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Ehtekunsti töötoas valmib igal osalejal isekujundatud ja meelepärase siluetiga vasest ripats. Silueti vorm tuleneb
performatiivsest tegevusest, kus igalühel on võimalus jäädvustada soovitud moment vasel, mis on igavesti kestev materjal.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 25 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

HALDJATE AKADEEMIA
Toimumise aeg: 19.06, 20.06, 21.06
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Õpime haldjate kombeid, ajalugu, keelt ja valmistame haldjate tiibu, jalanõusid, aksessuaare, tiaarat, lõhnavett ja palju muudki.
Lõpetajatele tunnistused ja kingitused.
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva), 90 € (kolm päeva)

VANALINNA VENNASKONNA LINNALAAGER
Toimumise aeg: 19.–20.06 kell 11–16
Toimumiskoht: Muuseum Kiek in de Kök ja Bastionikäigud (Komandandi tee 2), Fotomuuseum (Raekoja 4/6), Tallinna
Linnamuuseum (Vene 17)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Kolm toredat vanalinna muuseumi – Kiek in de Kök ja Bastionikäigud, Tallinna linnamuuseum ja fotomuuseum ootavad teadmishimulisi lapsi ühisesse laagrisse. Laagrilapsi ootavad mõistatused ja kuhjaga avastamisrõõmu muuseumide sees ja väljas.
Külastame põnevaid paiku vanalinnas, mängime, liigume vabas õhus ja meisterdame.
Kontakt: www.linnamuuseum.ee, made.isak@linnamuuseum.ee, 615 5184
Piletiinfo: 35 € (hind sisaldab muuseumikülastusi, töövahendeid, lõunasööki ja oodet)

LINNALAAGRID SUVEL
Toimumise aeg: 19.–22.06
Toimumiskoht: Rocca al Mare Tennisekeskus (Haabersti 5)
Töökeel: eesti, vene, inglise, soome
Sihtrühm: kõik lapsed, algajad ja edasijõudnud
Neli päeva tennisega, üldfüüsiliste treeningutega, sportmängude ja ujumisega.
Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, 526 9231
Piletiinfo: 120 €, 40 € (üks päev)

SALLY STUUDIO LINNALAAGER „TURISTINA TALLINNAS“
Toimumise aeg: 19.–22.06 kell 10–17
Toimumiskoht: Sally Stuudios (ARS-i kunstilinnak, Pärnu mnt 154), Kadriorus, Vabaduse väljakul, vanalinnas, Lutheri kvartalis ja
Kalasadamas
Töökeel: eesti keel
Sihtrühm: 8–13-aastased kunstisõbrad
Trammisõidud ja jalutuskäigud, turisti pilguga kodulinnas ringi vaatamine ja uue ning huvitava märkamine. Joonistamine ja
maalimine, suveniiride valmistamine ja iseendale mälestuseks postkaardi, e-kirja ja pudelposti saatmine.
Kontakt: www.sallystuudio.ee, stuudio@kunstikeskus.ee, 641 8518
Piletiinfo: 92 € (sisaldab sissepääsupileteid, programmi, kunstivahendid ja sooja lõunat)

TSIRKUSE LINNALAAGER
Toimumise aeg: 19.–22.06 kell 9.30–16
Toimumiskoht: Nõmme Kultuurikeskus (Turu plats 2)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Tsirkuse linnalaagrisse on oodatud tüdrukud ja poisid, kel huvi tsirkuse ja liikumise vastu, eelnev kogemus pole vajalik.
Toimuvad akrobaatika- ja monorattatunnid, õpitakse žongleerimist pallide, rättide, kurikate ning diabologa, mängitakse nii
õues kui saalis.
Kontakt: www.tsirkus.ee, info@tsirkus.ee, 565 9029
Piletiinfo: 120 €

SPORDIKOOLI TANUKI LASTE SUVISED LINNALAAGRID
Toimumise aeg: 19.–23.06 kell 9–17
Toimumiskoht: Spordikool TANUKI (Tatari 58a)
Tookeel: vene, eesti
Sihtruhm: 6–14-aastased
Laagris on kavas üldfüüsilised treeningud judo alal, lisaks akrobaatika ning sportmängud. Külastame ka Skyparki, bowling’ut ja
muuseumit. Laager sobib lastele, kes soovivad oma suve linnas veeta huvitavalt ja aktiivselt.
Kontakt: www.facebook.com/tanuki.ee, mari@tanuki.ee, 520 0296
Piletiinfo: 20 € (üks päev), 80 € (hind sisaldab lõunasööki)

MAALILAAGER “KUNST KÕNNIB LINNAS”
Toimumise aeg: 22.06, 14.08
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Teeme ise värve, õpime tundma töövahendeid, maalime vabas õhus ja külastame näitust.
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva)

LOODUSLAAGER “ROHELINE LUUP”
Toimumise aeg: 26.06, 27.06
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Ühel päeval teemaks taimed, teisel päeval putukad. Meisterdame herbaariumi, tiivulisi tegelasi, liblikavõrku ja palju muud.
Külastame ka aiandit
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva)

LUSTAKAD SEIKLUSED LINNALAAGER TALLINNAS
Toimumise aeg: 26.–30.06 kell 8.30–17
Toimumiskoht: Tallinn
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–13-aastased
Folklooriteemalises linnalaagris külastame vabaõhumuuseumit, Kuie kooli, muusikamuuseumit ning galeriisid. Viime läbi lõbusaid
mängulisi ja kunstilisi tegevusi ja avastusõpet. Pakume sooja toitu ja vahepalasid.
Kontakt: lustakadseiklused@gmail.com, 5395 3422
Piletiinfo: 95 €

MUSTAMÄE I MALEVARÜHM
Toimumise aeg: 26.06–07.07
Toimumiskoht: Mustamäe
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 13–15-aastased (kuni 8. klass)
Tehakse heakorratöid (neli tundi päevas) ning seejärel mitmeid ägedaid ühistegevusi. Rühm on riigikaitse suunitlusega ning
nädalavahetusel toimub välilaager.
Kontakt: www.malev.ee
Piletiinfo: 20 €

LEIUTISTE JA MEISTERDUSTE LAAGER
“SUVI ÕHUS, SUVI VEES, SUVI KIIREL MAANTEEL”
Toimumise aeg: 28.06, 29.06, 30.06
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Meisterdame purjeka ja voolime päris liiva, teeme enda tuulelohe, suvise kaleidoskoobi ning monteerime kokku mootoriga
liikuva mänguliikuri.
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva), 90 € (kolm päeva)

