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KÕIK KIIKUMA 2017
Toimumise aeg: 6.–07.06 kell 12–19
Toimumiskoht: UKU Keskus (Viljandi)
Töökeel: eesti, inglise, vene
Sihtrühm: igas vanuses inimesed
Kiikingu kiirkoolituse raames pakume nii kohalikele kui ka linnakülastajatele võimalust kiikingut proovida ning oma julgus kiigel
proovile panna.
Kontakt: www.kiiking.ee, kontakt@kiiking.ee, 521 1885
Piletiinfo: 3 €

HILISÕHTUSED EKSKURSIOONID TALLINNA LOOMAAIAS
Toimumise aeg: 6.06, 8.06, 13.06, 15.06, 20.06, 22.06, 27.06, 29.06 kell 21–24
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: kõigile
Öises loomaaias võib saada ainulaadse kogemuse. Lisaks sellele, et paljud loomad on loomu poolest videvikus aktiivsemad,
tunnevad loomaaia alalised asukad just õhtul, peale tavalise lahtiolekuaja lõppu huvi nende jaoks ebatavalisel ajal viibiva
külastaja vastu.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee, 694 3337
Piletiinfo: 10 € (sooduspilet), 20 € (täispilet)

MUINASJUTULISTE SIIDIPILTIDE TÖÖTUBA
Toimumise aeg: 7.06 kell 15–16.30
Toimumiskoht: Kalamaja lastemuuseum Miiamilla (Kotzebue16, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–15-aastased
Siidimaal on põnev tehnika, mis pakub loomisrõõmu igas vanuses kunstihuvilisele.
Tulemus on alati muinasjutuline
Kontakt: www.linnamuuseum.ee/kalamaja-miiamilla, 5309 9772
Piletiinfo: 3 €

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 7.06
Toimumiskoht: Vastseliina, Võrumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 8.06
Toimumiskoht: Võru, Võrumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 9.06
Toimumiskoht: Rõuge, Võrumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

KÕIK KIIKUMA 2017
Toimumise aeg: 9.–10.06 kell 12–19
Toimumiskoht: Rakvere
Töökeel: eesti, inglise, vene
Sihtrühm: igas vanuses inimesed
Kiikingu kiirkoolituse raames pakume nii kohalikele kui ka linnakülastajatele võimalust kiikingut proovida ning oma julgus kiigel
proovile panna.
Kontakt: www.kiiking.ee, kontakt@kiiking.ee, 521 1885
Piletiinfo: 3 €

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 10.06
Toimumiskoht: Antsla, Võrumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

KURSUS: PORTREEMAAL
Toimumise aeg: 12.–16.06 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Maalikursusust juhendab Saskia Järve. Kursuse teema on portreemaalimine kattevärvidega. Õppetöö jooksul valmivad
visandid paberil ja kaks keskmises mõõdus maali lõuendil akrüül- või õlivärvidega.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 150 €

KURSUS: RUUMI LOOMINE TEKSTIILIST JA TEKSTIILIGA
Toimumise aeg: 12.–17.06 (12.–15.06 kell 17.30–20.30, 17.06 kell 10–17)
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond (Suur Kloostri 11a, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Sisearhitektid Malle Jürgenson ja Alina Nurmist kõnelevad tekstiilist kodus, õues ja tänaval. Koos uuritakse, kuidas rakendada
tekstiili ruumiliste probleemide lahendamisel, kuidas tekstiili kui väärtusliku materjali kasutusiga pikendada. Kursusenädala
jooksul valmistab iga osaleja oma ideest lähtudes mudeli, eseme või installatsiooni, mille materjaliks on tekstiil. Tekstiilidega
toetab kursust Abakhan Fabrics.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 210 € (sisaldab materjale)

KURSUS: SEPISE ALGKURSUS
Toimumise aeg: 13.–15.06 kell 17–20.45
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Noblessneri sadam, ehte- ja sepakunsti osakond)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Fred Truusi juhendamisel valmib igal osalejal burksilabidas või grillikahvel. Töö käigus on võimalik õppida sepistamise
põhitöövõtteid või täiendada olemasolevaid oskusi. Kasutuses on kõik metallitöömasinad ja nagu tavapärane – oluline
tähelepanu on tööohutusel. Kursuse edukalt läbinu on võimeline iseseisvalt alustama tuld, kavandama oma tööd ning seda ka
materjalis teostama.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 190 € (sisaldab materjale)

MUINASJUTUTEEMALISTE LAUAMÄNGUDE TÖÖTUBA
Toimumise aeg: 14.06 kell 15–16.30
Toimumiskoht: Kalamaja lastemuuseum Miiamilla (Kotzebue 16, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–12-aastased
Tutvume näitusega „Muinasjutuvanaema jutulõngakera“, mängime pannkoogimängu ja mõtleme välja ning kujundame ise oma
(muinasjututeemalise) lauamängu.
Kontakt: www.linnamuuseum.ee/kalamaja-miiamilla, laste@linnamuuseum.ee, 5309 9772
Piletiinfo: 3 €

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 14.06
Toimumiskoht: Narva, Ida-Virumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 15.06
Toimumiskoht: Jõhvi, Ida-Virumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 16.06
Toimumiskoht: Iisaku, Ida-Virumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 17.06
Toimumiskoht: Sonda, Ida-Virumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 18.06
Toimumiskoht: Voka, Ida-Virumaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

VANA VABRIKU KINOTEATRI IMELINE FILMIMAAILM ESITLEB:
NOORTE MÄNGUFILM “HEIDIK”
Toimumise aeg: 18.06 kell 12
Toimumiskoht: Kino Sõprus (Vana-Posti 8, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 12–14. eluaastast ja kõik filmihuvilised
Noorte mängufilm “Heidik” on intellektuaalselt mõtlemapanev hästi komponeeritud põnevuslugu kiusamisest ja kättemaksust.
Kontakt: vanavabrikukinoteater.weebly.com, liia.sakkos@gmail.com, 5621 3508
Piletiinfo: 4 € (enne seanssi kohapeal)

KESKKONNARIKASTAMISE PÄEVAD “HAKKAME MÄNGIMA!”
Toimumise aeg: 18.06
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: kõigile
Keskkonnarikastamise päeval saavad külastajad osa võtta loomade elukeskkonna rikastamisest. Selle peamine eesmärk
on loomaaialoomade heaolu parandamine. Kõik esemed, mis päeva jooksul loomade aedikutesse tee leiavad, on valmistatud
vabatahtlike loomaaiasõprade poolt.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee, liisa.nurmela@tallinnzoo.ee, 5197 4945
Piletiinfo: 5 € (sooduspilet), 8 € (täispilet), eelkooliealised tasuta

HUVIKESKUSE KULLO TÜTARLASTEKOORI KONTSERT
Toimumise aeg: 19.06 kell 19
Toimumiskoht: Mustpeade maja (Pikk 26, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: kõik huvilised
Kullo tütarlastekoor Ellerhein (dirigent Ingrid Kõrvits) esineb Mustpeade Majas koos neidudekooriga USA-st (dirigent Timothy
Fitzpatrick).
Kontakt: www.kullo.ee, ellerhein@kullo.ee
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 20.06
Toimumiskoht: Otepää, Valgamaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

MUINASJUTUTEEMALISTE HAMPELMANNIDE TÖÖTUBA
Toimumise aeg: 21.06 kell 15–16.30
Toimumiskoht: Kalamaja lastemuuseum Miiamilla (Kotzebue16, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–12-aastased
Paberist hüpiknukk-hampelmanni valmistamine muinasjutu teemadel (saabastega kass, võlulind jne). Inspiratsiooni on võimalik
saada muinasjutunäituselt.
Kontakt: www.linnamuuseum.ee/kalamaja-miiamilla, laste@linnamuuseum.ee, 5309 9772
Piletiinfo: 3 €

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 21.06
Toimumiskoht: Tõrva, Valgamaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel
autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 22.06
Toimumiskoht: Valga, Valgamaa
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: lapsed
Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatrit, mängu ja
töötubasid. Igas peatuspaigas saab näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käteosavust ja mõtteerksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored!
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

JAANIPÄEV
Toimumise aeg: 23.06 kell 19–24
Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: sobilik kõigile
Aasta kaunimal ja valgeimal õhtul saab vabaõhumuuseumis lustida täiel rinnal. Süttivad lõkked, kõlavad pillilood parimatelt
rahvamuusikutelt, keerlevad värvilised triibuseelikud katkematus tantsus, kriuksuvad külakiiged ja kilkavad lapsed vana aja
mänge mängides.
Kontakt: www.evm.ee, 654 9100
Piletiinfo: 14 € (tavapilet), 7 € (sooduspilet), 28 € (perepilet)

ŠIMPANS PINO 30 SÜNNIPÄEV
Toimumise aeg: 24.06
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: kõigile
Tähistame Tallinna loomaaia šimpans Pino 30. juubelit.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee/sundmused, liisa.nurmela@tallinnzoo.ee, 5197 4945
Piletiinfo: 5 € (sooduspilet), 8 € (täispilet), eelkooliealised tasuta

AKTIIVNE PEREPUHKUS KÕRVEMAAL
Toimumise aeg: nädalavahetused
Toimumiskoht: Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus (Harjumaa)
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: pered
Ootame kõiki koos perega nädalavahetustel loodusesse aktiivselt puhkama. Igal aastaajal ja iga ilmaga! Suvel pakutakse
järgmisi teenuseid: matkapere matkateenus, rattamatkaliste matkateenus, disc golf, vibuseiklus, nädalavahetuse seiklus
Kõrvemaal.
Kontakt: www.korvemaa.ee, info@korvemaa.ee, 5349 9598
Piletiinfo: alates 15 €/pere (palume eelnevalt oma soovidest kirjutada või helistada)

ROHELINE REEDE
Toimumise aeg: kuni 25.08, R kell 15
Toimumiskoht: Kadrioru lastemuuseum Miiamilla (L. Koidula 21c)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: igas vanuses külastajad
Kadrioru lastemuuseum Miiamilla ootab kõiki peresid ja lapsi suvekuudel osa võtma iganädalasest ettevõtmisest „Roheline
reede“. Tegutseme muuseumi miniaias – tegeleme aiatöödega, mängime aiateemalisi liikumismänge ja lahendame mängulisi
ülesandeid.
Kontakt: www.linnamuuseum.ee/miiamilla, mm@linnamuuseum.ee, 601 7057
Piletiinfo: osavõtt muuseumi piletiga

LASTE PURJETAMISE LÜHIKURSUS
Toimumise aeg: juuni–august
Toimumiskoht: Pirita Olümpiapurjespordikeskuse hoone (Regati pst 1)
Töökeel: eesti, inglise
Sihtrühm: 8–16-aastased
Koolitame algajatest professionaalideni. Kursusel kasvab lapse enesekindlus, sest paadis peab laps üksinda tegema olulisi
otsuseid. Suur rõhk on lastele üksteise abistamise õpetamisel, sest purjetamine on segu meeskondlikust ja individuaalsest
alast. NB! Kursused toimuvad juhul, kui registreerunuid on kokku kümme.
Kontakt: www.rssailors.ee, info@rssailors.ee, 506 4852
Piletiinfo: 139 € (kursused kestavad kuni viis päeva, iga päev kaks kuni kolm tundi)

LASTE JA TÄISKASVANUTE TENNISETREENINGUD SUVEL
Toimumise aeg: kuni 31.08 (E, T, K, N)
Toimumiskoht: Rocca al Mare Tennisekeskus (Haabersti 5)
Töökeel: eesti, vene, inglise, soome
Sihtrühm: kõik lapsed, algajad ja edasijõudnud
Terve suve on võimalus õppida tennist mängima või täiendada tennisemänguoskusi koos treeneriga.
Kontakt: www.tc2000.ee, tc2000@tc2000.ee, 526 9231
Piletiinfo: 10 €/tund (lapsed), 30 €/tund (täiskasvanud)

NUKU MUUSEUMI IMETABANE TEATRIMAAILM
Toimumise aeg: avatud suviti T–P kell 11–18
Toimumiskoht: NUKU muuseum (Lai 1 / Nunne 4, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: igas vanuses lastele ja noortele
NUKU muuseumi püsinäitus algab päris algusest! Saab katsuda õhku ja näha, mida tehakse nukuteatris veega, tulega, maaga.
Viis tuntumat nukuliiki – marionett-, käpik-, varras-, laua- ja kehanukk on saanud oma toa ja päris oma lava, et seal jutustada
oma lugu ja tutvustada nukuliikide eripärasid.
Kontakt: www.nuku.ee/muuseum, muuseum@nuku.ee, 6679 545
Piletiinfo: 6 €

KÕIK KIIKUMA 2017
Toimumise aeg: 30.06–01.07 kell 12–19
Toimumiskoht: Pirita tee 12, Tallinn
Töökeel: eesti, inglise, vene
Sihtrühm: igas vanuses inimesed
Kiikingu kiirkoolituse raames pakume nii kohalikele kui ka linnakülastajatele võimalust kiikingut proovida ning oma julgus kiigel
proovile panna.
Kontakt: www.kiiking.ee, kontakt@kiiking.ee, 521 1885
Piletiinfo: 3 €

RINGKÄIK MUUSEUMIS
Toimumise aeg: kuni 30.06, E–R kell 10–17 (kuni 1 tund)
Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: alates 2. klassist (kuni 25 õpilast)
Eesti Vabaõhumuuseum on nagu üks suur küla. Siin on erinevaid talumajapidamisi, ei puudu ka kool, kõrts, külapood, veskid ja
kabel. Pakume võimalust tulla teejuhi abil meie muuseumi avastama.
Kontakt: kuiekool@evm.ee, 654 9126
Piletiinfo: 4 € (pakume soodushinda neile, kes osalevad samal päeval kahes muuseumitunnis)

MUUSEUMITUND: VANAAJA KOOLITUND
Toimumise aeg: (aastaringne ettetellimisel) E–R kell 10–17 (kestab 1–1,5 tundi)
Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: sobib alates koolieelikutest (kuni 25 last)
”Kaswatamise kasu peab olema, et lapse süda saab haritud ja jumalakartliku, wiisaka olemisele õpetatud koolis ja kodu”.
Harjutame selget ja hoolsat veerimist, sulega kirjutamist ning rehkendust – just nii nagu koolipreili nõuab.
Kontakt: kuiekool@evm.ee, 654 9126
Piletiinfo: 4 € (pakume soodushinda neile, kes osalevad samal päeval kahes muuseumitunnis)

CAPOEIRA-TREENINGUD LASTELE
Toimumise aeg: T, N kell 18, 19 (muudatused võimalikud, palume eelnevalt registreeruda)
Toimumiskoht: Pirita rand või Pirita Top SPA (Regati pst 1, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 3–12-aastased
Põnevad Capoeira-treeningud lastele.
Kontakt: www.berimba.ee, capoeira.estonia@gmail.com, 5192 8114
Piletiinfo: esimene treening tasuta

CAPOEIRA-TREENING RANNAS
Toimumise aeg: T, N kell 18.30 (muudatused võimalikud, palume eelnevalt registreeruda)
Toimumiskoht: Pirita rand
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: 12–50-aastatele noortele ja täiskasvanutele
Suvine treening rannas, kus teeme lihtsamat ja ka keerulisemat akrobaatikat, mängime ja teeme jõuharjutusi. Sobib erineva
ettevalmistusega inimestele – nii algajatele kui ka edasijõudnud sportlastele
Kontakt: www.berimba.ee, capoeira.estonia@gmail.com, 5667 3603
Piletiinfo: esimene treening tasuta

MUUSEUMITUND: VANAD MÄNGUASJAD
Toimumise aeg: (aastaringselt ettetellimisel) E–R kell 10–17
Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: sobib alates koolieelikutest (kuni 25 õpilast)
Eesti talulapse maailm piirdus sageli koduõuega. Käepärastest vahenditest valmistas ta endale lihtsaid mänguasju, mis
jäljendasid kodus toimuvat. Tutvume vanade mänguasjadega ja valmistame armsa talulapse lelu.
Kontakt: kuiekool@evm.ee, 654 9126
Piletiinfo: 5 € (pakume soodushinda neile, kes osalevad samal päeval kahes muuseumitunnis)

SUVEKS UISUD ALLA
Toimumise aeg: kuni 31.08
Toimumiskoht: Tondiraba jäähall (Varraku 14, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: kõik
Kätte on jõudnud suvi ja taas alustab Tondiraba jäähall rahva tervist ja uisusporti edendava kampaaniaga “Suveks uisud alla”.
Kontakt: www.tondirabaicehall.ee
Piletiinfo: 4 € (tunnipilet täiskasvanutele), 3 € (tunnipilet lastele kuni 18 a), 2 € (uisulaenutus täiskasvanutele), 1 € (uisulaenutus
lastele kuni 18a)

PROJEKT „MIS VÄRVI ON MÕTTED JA TUNDED?“
Toimumise aeg: kuni august 2017 (esimene kohtumine 30. mail)
Toimumiskoht: Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 16–26-aastased noored
Projekt koosneb üheksast kohtumisest, mille käigus saavad osalejad teadmised ja oskused võitlemaks stressi ja
läbipõlemisega. Uued kogemused annavad võimaluse ennast paremini tundma õppida ja mõista. Toimub mindfulness-koolitus,
sissejuhatus kunstiteraapiasse, helimasssaži töötuba. Lisaks tutvutakse holistilise inimese käsitlusega.
Kontakt: www.kristiinetk.ee/noortekeskus, ege.kirik@kristiinetk.ee, 6566 802
Piletiinfo: tasuta

PROJEKT „NUTI-MATI SEIKLEB LOODUSES!“
Toimumise aeg: kuni oktoober 2017
Toimumiskoht: Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a, Tallinn), Loone asula Keila jõe kaldal
Töökeel: eesti, inglise
Sihtrühm: 13–20-aastased
Projekt koosneb töötubadest (orienteerumismängu programmeerimine või rakenduse loomine), linnaruumis ja looduses mängu
katsetamisest. Projekti tegevustest valmib mäng, mida saavad ka teised huvilised looduses seiklemisel kasutada.
Kontakt: www.kristiinetk.ee/noortekeskus, erko.sormus@kristiinetk.ee, 656 6802
Piletiinfo: tasuta

