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LINNALAAGER “LUSTAKAD TRADITSIOONID”
Toimumise aeg: 1.–31.08 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
laagritegevused ka Eesti Vabariigi juubeliaasta tegevustega.
Kontakt: www.vivendi.ee, info@vivendi.ee, 537 28520
Piletiinfo: 79 € (viis päeva), 18 € (üks päev)

LASTE KUNSTILAAGER „KOSMOS“
Toimumise aeg: 7.–9.08, 14.–16.08, 21.–23.08 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. Laagris valmib keraamiline õõnesvorm, klaasimaal, mosaiigitehnikas klaasitöö ja marmoriseeritud pabermassist
töö.
Kontakt: www.klaasjasavi.ee, klaasjasavi@gmail.com, 503 3851
Piletiinfo: 58 € (millest 25 € on registreerimistasu)

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED LASTELAAGRID
Toimumise aeg: 7.–10.08, 14.–17.08, 21.–24.08 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 palju teisi
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)

SUVINE LASTELAAGER
Toimumise aeg: 7.–10.08 kell 10–16
Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 1.–4. klasside õpilased (kuni 20 õpilast)
Õpime hoidma ja armastama metsa, linde ja loomi, tegema talutöid ning muidugi ka mängima ja laulma.
Kontakt: kuiekool@evm.ee, 654 9126
Piletiinfo: 80 € (sisaldab lõunasööki)

INGLISE KEELE LAAGER “I LOVE TO TRAVEL”
Toimumise aeg: 7.–11.08 kell 9–17
Toimumiskoht: Väike Päike Laagri Lasteklubi (Valga 10)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 6–10-aastased
Laager on mõeldud kõikidele lastele olenemata lugemisoskustest ja inglise keele teadmistest. Tähelepanu pöörame kõnekeele
oskusele, et toime tulla ka mujal maailmas, näiteks muuseumis või tänavat ja söögikohta otsides.
Kontakt: www.väikepäike.ee, laagri@lasteklubi.ee, 5843 9889
Piletiinfo: alates 119 €

SPORDIKOOLI TANUKI LASTE SUVISED LINNALAAGRID
Toimumise aeg: 7.–11.08 kell 9–17
Toimumiskoht: Spordikool TANUKI (Tatari 58a)
Tookeel: vene, eesti
Sihtruhm: 6–14-aastased
Laagris on kavas üldfüüsilised treeningud judo alal, akrobaatika ning spordimängud. 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)

TEOTEATRI LASTELAAGER “OMATEHTUD TEATER”
Toimumise aeg: 7.–11.08, 14.–18.08 kell 10–17
Toimumiskoht: Teoteater (Kalamaja 9a)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Viiepäevase linnalaagris saadakse ettekujutus teatri põhitõdedest, mängitakse teatrimänge, kujundatakse lavastuse
dekoratsioone ja kostüüme, proovitakse kätt grimmikunstnikuna, õpitakse selgeks näidendi tekst, mängitakse teatrimänge.
Lisaks käiakse koos ekskursioonil ja ilusa ilma korral ka palju värskes õhus. Laagri lõpptulemuseks on lavastus, mida
mängitakse lapsevanematele ja kõikidele huvilistele.
Registreerumine aadressil piret@teoteater.ee.
Kontakt: teoteater.ee/est/lastelaager, info@teoteater.ee, 56 607 047
Piletiinfo: 165 € (broneerimistasu 75 € tagab koha laagri nimekirjas)

LASTE LINNALAAGER
GOOD PLACE HUVIKOOLIS “TEE TULEVIKKU”
Toimumise aeg: 7.–11.08, 14.–18.08, 21.–25.08 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. Laagris pakutakse kolm korda päevas süüa.
Kontakt: www.teetulevikku.ee, info@teetulevikku.ee, 5330 8883
Piletiinfo: 105 € (kõik ekskursioonid hinna sees)

OGOGO LINNAK
Toimumise aeg: 7.–11.08, 14.–18.08, 21.–25.08
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)

HAABERSTI SUVISED LINNALAAGRID
Toimumise aeg: 7.–11.08, 14.–18.08
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)

MAALILAAGER “KUNST KÕNNIB LINNAS”
Toimumise aeg: 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)

SUVELÕPU LAAGER
Toimumise aeg: 14.–18.08
Toimumiskoht: Pääsküla noortekeskus
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–12-aastased
Laager, kus tegevusi jätkub seinast seina. Meisterdame noortekeskuses, liigume mööda huvitavaid paiku Tallinnas ning
möllame ka väljaspool linna.
Kontakt: www.nomme.ee/paaskyla_noortekeskus, paaskyla.noortekeskus@nomme.ee, 677 5232
Piletiinfo: 70 € (noortekeskuse kaardiga), 75 € (ilma kaardita)

MUSTAMÄE LINNALAAGER
Toimumise aeg: 14.–25.08
Toimumiskoht: Mustamäe Avatud Noortekeskus (Ehitajate tee 82)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Laagripäevad on lõbusad ja põnevad. Igal päeval pakume lastele ka lõunasööki.
Laagripäev lõpeb noortekeskuses kella 16–17 vahel.
Kontakt: www.mank.ee, mank@mank.ee, 654 7216
Piletiinfo: 72 €

LOODUSLAAGER “ROHELINE LUUP”
Toimumise aeg: 15.08, 16.08
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Ühel päeval on laagris 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)

EHTELAAGER” PÄRLIMÄNG”
Toimumise aeg: 17.08, 18.08
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Tuhnime ehete ajaloos, meisterdame ehteid, mis on inspireeritud vanast ajast ja tänapäeva disainist. Päevad täis pitsi, pärleid
ja ilu!
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva)

HALDJATE AKADEEMIA
Toimumise aeg: 21.08, 22.08, 23.08
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased
Õpime laagris 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)

SISEARHITEKTUURI LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 21.–23.08 kell 14–15.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond (Suur-Kloostri 11)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Õpime, kuidas me ruumi üldse tajume ning millest see tuleneb. Mis on inimmõõtmeline ruum? Millised meeled reageerivad
ruumilistele omadustele? Kuidas mõjutame ruumi meie ja kuidas mõjutab ruum meid? Miks ruum muutub ajas? Kuidas
kujundada ühte ruumi toetudes eelmistele teadmistele? Kõiki neid teemasid käsitleme lühikese teooria ning kehalise liikumise
ja maketeerimise kaudu.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 55 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

SISEARHITEKTUURI LINNALAAGER II
Toimumise aeg: 21.–23.08 kell 10–12.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond (Suur-Kloostri 11)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Õpime, kuidas me ruumi üldse tajume ning millest see tuleneb. Mis on inimmõõtmeline ruum? Millised meeled reageerivad
ruumilistele omadustele? Kuidas mõjutame ruumi meie ja kuidas mõjutab ruum meid? Miks ruum muutub ajas? Kuidas
kujundada ühte ruumi toetudes eelmistele teadmistele? Kõiki neid teemasid käsitleme lühikese teooria ning kehalise liikumise
ja maketeerimise kaudu.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 65 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

LINNALAAGRID SUVEL
Toimumise aeg: 21.–24.08
Toimumiskoht: Rocca al Mare Tennisekeskus (Haabersti 5)
Töökeel: eesti, vene, inglise, soome
Sihtrühm: kõik lapsed, algajad ja edasijõudnud
Neli päeva tennisega, üldfüüsiliste treeningute, sportmängude ja ujumisega.
Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, 526 9231
Piletiinfo: 120 €, 40 € (ühe päeva eest)

ILLUSTRATSIOONI LINNALAAGER
Toimumise aeg: 21.–24.08 kell 12–13.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7/ Teatri väljak 1)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Kursusel vaatleme, mis on illustratsioon ja kuidas seda kasutada. Proovime mitmeid tehnikaid ning õpime oma
fantaasiamaailma paberile looma. Uurime moeillustratsioone ja loome tegelaskujusid, illustreerime teksti ning paneme
loodud tegelaskujud fantaasiarohkesse raamatumaailma. Kolmandal ja neljandal tunnil kavandame ja kanname illustratsiooni
kangale – selleks palume kõigil kaasa võtta üks valge T-särk.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 55 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

FOTOGRAAFIA LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 21.–24.08 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: 21.–24.08 kell 13–15.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakond (Lembitu 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Pildilise keele ja autoportree põhimõtetega tutvumine. Õpime kompositsioonilisi elemente ning alustame autoportreelist
kaemust, ühendame pildi sisemised ja välised omadused visuaalse keele abil.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 80 € (sisaldab materjale ja töövahendeid)

T-SÄRGI TRÜKKIMISE LINNALAAGER
Toimumise aeg: 21.–24.08 kell 16–18.15
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakond (Lembitu 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 14–17-aastased
Teeme kursusel T-särgi kujunduse ja trükime selle 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)

OMATSIRKUSE TSIRKUSE JA AKROBAATIKA LINNALAAGRID
Toimumise aeg: 21.–25.08
Toimumiskoht: OMAsaal (Kopli 25)
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. Laagris tehakse trenni, mängitakse mänge,
arendatakse käelist tegevust, käiakse õues ja puhatakse. 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 €

LINNALAAGER KALAMAJA KUNSTISTUUDIOTES
Toimumise aeg: 21.–25.08 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 €

TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA III KUNSTI JA LOOMELAAGER
Toimumise aeg: 21.–25.08 kell 10–16
Toimumise koht: Tallinna Nõmme Noortemaja (Nurme 40)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–12-aastased
Laagris on kavas mitmesugused käelised ja loomingulised tegevused, mis toimuvad õpetajate juhendamisel.
Kontakt: www.nnm.ee, nnm@nnm.edu.ee, 5302 0180
Piletiinfo: 70 €

LOOMAD PABERIL JA SAVIS – LINNALAAGER I
Toimumise aeg: 21.–25.08 (21.08 kell 17–20, 22.–25.08 kell 14.15–16.30)
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 9–13-aastased
Joonistame ja voolime Tallinna loomaaias, kus loomadest räägib Aleksei Turovski. Eneken Maripuu juhatab loomaaias ringkäiku
skulptorite loomaplastika näitusel. Õpime tundma või vajadusel meenutame, kuidas määrata proportsioone, mõõtmist ja
võrdlemist, püüame tabada looma ja linnu isikupära ja hiljem voolime sama looma ka savist.
Kontakt: www.artun.ee, pirje.kovatomas@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 80 € (sisaldab Tallinna loomaaia kuukaarti)

LINNALAAGER LOOMAAIAS
Toimumise aeg: 22.–23.08 kell 10–14
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 1.–4. klassi õpilased
Õppekäigud loomaaias, töötoad, mängud.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee, liisa.nurmela@tallinnzoo.ee, 5197 4945
Piletiinfo: tasuline

LINNALAAGER LOOMAAIAS
Toimumise aeg: 22.–23.08 kell 11–15
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150)
Töökeel: vene
Sihtrühm: 1.–4. klassi õpilased
Õppekäigud loomaaias, töötoad, mängud.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee, liisa.nurmela@tallinnzoo.ee, 5197 4945
Piletiinfo: tasuline

ARSISE KELLADE KOOLI LINNALAAGER
Toimumise aeg: 22.–26.08 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 improviseerimisoskust ning laagri lõppedes
anname kontserdi lapsevanematele.
Kontakt: www.arsis.ee, info@arsis.ee, 662 1855
Piletiinfo: 130 € (hind sisaldab kõiki tegevusi ja lõunasööki)

EHTEKUNSTI LINNALAAGER II
Toimumise aeg: 24.08 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: 24.08 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)

MOELAAGER “ÕMBLEJANNAD”
Toimumise aeg: 24.08, 25.08
Toimumiskoht: Huvikeskus Iidam ja Aadam (Laulupeo 21)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–13-aastased lapsed
Moeajalugu, moeikoonid. Valmib daami kübar ja ridikül.
Kontakt: www.iidamaadam.ee, info@iidamaadam.ee, 515 1362
Piletiinfo: 35 € (üks päev), 60 € (kaks päeva)

FANSURF SURFIKOOLI SUVISED NOORTELAAGRID
Toimumise aeg: 26.–28.06 kell 9.00–16.00
Toimumiskoht: Fansurf Surfikool, Kakumäe rand
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 13–17-aastased
Laagris osalejal ei ole eelnev surfikogemus vajalik. Laagris õpime SUP- ehk aerusurfi (SUP-matk), lainesurfi, purjelauda,
lohesurfi, samuti skimboard’i ja longboard’i.
Kontakt: www.kitesurf.ee/surfcamp/lastelaager
Piletiinfo: 110 € (hinna sees lõunasöök ja õhtuoode, surfi- ja spordivarustus, igale lapsele on Fansurf Surfikooli poolt olemas
kalipso ning päästevest)

VANALINNA VENNASKONNA LINNALAAGER
Toimumise aeg: 28.–29.08 kell 11–16
Toimumiskoht: Muuseum Kiek in de Kök ja Bastionikäigud (Komandandi tee 2), Fotomuuseum (Raekoja 4/6)
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)

