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MUUSIKALINE MÜSTEERIUM
“MEES, KES EI TEINUD MITTE MIDAGI”
Toimumise aeg: 2.–16.07
Toimumiskoht: Ferdinandi saal, NUKU teater (Lai 1 / Nunne 4, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 14. eluaastast
Mehis Heinsaare lugudest inspireeritud muusikalise müsteeriumi toovad lavale Aare Toikka, võimsaid visuaalmaailmu loov
teatrikunstnik Rosita Raud ja eestlase olemust muusikasse tõlkiv muusik ja laulukirjutaja Lauri Saatpalu. Kaasa teevad tippjazzmuusikud, peaosades Mart Müürisepp, Lauli Otsar ja Lauri Saatpalu.
Kontakt: www.nuku.ee, kassa@nuku.ee, 6679 555
Piletiinfo: 25 € (juunis)

HILISÕHTUSED EKSKURSIOONID TALLINNA LOOMAAIAS
Toimumise aeg: 4.07, 6.07, 11.07, 13.07 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 3338
Piletiinfo: 10 € (sooduspilet), 20 € (täispilet)

JAANIPÄIV JA IVAN KUPALA
Toimumise aeg: 6.07
Toimumiskoht: Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: sobilik kõigile
Õigeusklikud setod ja Peipsi järve ääres elavad vanausulised tähistavad aasta valgeimat ööd vana kalendri järgi juulikuus.
Süüdatakse lõke ja lauldakse, tantsitakse ning mängitakse setode, vanausuliste ja teiste slaavlaste mänge. Taredes saab
kaeda, millised road olid tollel kalendripühal laual, kuidas ennustati meheleminekut ning tutvuda vanade käsitöövõtetega.
Kontakt: www.evm.ee, 654 9100
Piletiinfo: 6 € (sooduspilet), 9 € (tavapilet), 18 € (perepilet)

KESKAJA PÄEVAD TALLINNA VANALINNAS
Toimumise aeg: 6.–9.07
Toimumiskoht: Tallinna Vanalinn
Töökeel: eesti
Sihtrühm: keskaja huvilised, lapsed, noored, perekonnad, turistid
Keskaja päevade ajal võib Tallinna vanalinnas kohata õitsva hansaaja hõngu. Raekoja platsil toimub keskaja turg kauplejate
ja meistrikodadega. Üles astuvad muusikud ja tantsijad lähedalt ja kaugelt. Toimub keskaegne rongkäik. Niguliste mäelt leiate
meistrite küla ning lasteala õpitubade, rüütlikooli ja palju muu põnevaga. Lisaks ekskursioonid, õpikojad ja teatrietendused.
Kontakt: www.folkart.ee, info@folkart.ee, 5667 4671 (Liina Veskimägi-Iliste)
Piletiinfo: tasuta (v.a õpitoad, karneval, tegevused hoonetes)

NOORTEKOHTUMINE “DRAAMAGA SÕBRAKS!”
Toimumise aeg: 8.–13.06
Toimumiskoht: Narva
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 11–16-aastased
Noortekohtumisel “Draamaga sõbraks!” tulevad kokku noored eri paigust ja õpivad koos suhtlemisoskuseid mängu ja teatri
kaudu.
Kontakt: lea@mank.ee
Piletiinfo: tasuta

RANNA-NOORTEKESKUS: NOORED RANNAS!
Toimumise aeg: 10.–21.07 kell 12–18
Toimumiskoht: Stroomi rand, vihmase ilma korral Põhja- Tallinna Noortekeskus (Kopli 98)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–26-aastased
Juulikuus kolib noortekeskus Stroomi randa, et olla seal, kus on noored! Kahe nädala jooksul pakume vahvaid tegevusi, mänge
ja töötubasid rannas – katsetame ja õpime trikke slackline’il, kasvatame suvevormi välitreeningutel ning väljendame loovust
kunstis ja trummidel mängimisel.
Kontakt: www.ptnk.ee, info@ptnk.ee, 5556 7787
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 11.07
Toimumiskoht: Kohila, Raplamaa
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: 12.07
Toimumiskoht: Tartu, Tartumaa
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: 13.07
Toimumiskoht: Elva, Tartumaa
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: 14.07
Toimumiskoht: Ülenurme, Tartumaa
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: 15.07
Toimumiskoht: Alatskivi, Tartumaa
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

CAPOEIRA-TREENING
Toimumise aeg: 15.–16.07
Toimumiskoht: Lennusadama angaaride ees (Vesilennuki 6, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene, inglise
Sihtrühm: 3–50-aastased lapsed ja täiskasvanud
Treening toimub nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Kontakt: www.berimba.ee, capoeira.estonia@gmail.com, 5667 3603
Piletiinfo: tasuta

TALLINNA MEREPÄEVAD
Toimumise aeg: 15.–18.07
Toimumiskoht: Vanasadam, Lennusadam, Noblessneri sadam, Kakumäe sadam (Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: kogupere üritus
Tallinna Merepäevad on Eesti suurim mere- ja perepidu, mida igal aastal külastab enam kui 100 000 inimest. Kavas on
kontserdid, laevasõidud, mereteemalised töötoad ja palju muud põnevat.
Kontakt: www.tallinnamerepaevad.ee
Piletiinfo: tasuta

KESKKONNARIKASTAMISE PÄEVAD “HAKKAME MÄNGIMA!”
Toimumise aeg: 16.07
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

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 20.07
Toimumiskoht: Kärdla, Hiiumaa
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: 21.07
Toimumiskoht: Kassari, Hiiumaa
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

RAHVAKUNSTILAAT
Toimumise aeg: 21.–23.07
Toimumiskoht: Tallinna Vanalinn, Raekoja plats
Töökeel: eesti
Sihtrühm: rahvakunsti huvilised, lapsed, noored, perekonnad, turistid
Rahvakunstilaadal pakutakse kohalike meistrite väärt käsitööd, toimuvad meistrikojad ja esinevad väikesed muusikud.
Laupäeval liituvad meistritega lapsed, et pakkuda oma valmistatud käsitööd.
Kontakt: www.folkart.ee, info@folkart.ee, 5667 4671 (Liina Veskimägi-Iliste)
Piletiinfo: tasuta

NOORTEVAHETUS “TOWARD TOLERANCE”
Toimumise aeg: 24.07–3.08
Toimumiskoht: Lõuna-Eesti või Naissaar
Töökeel: inglise
Sihtrühm: 13–20-aastased
Noortevahetusel “Toward Tolerance” tulevad kokku noored Bosnia Hertsegoviinast, Leedust ja Eestist, et õppida koos
erinevusi mõistma ning meedia-kirjaoskust.
Kontakt: lea@mank.ee
Piletiinfo: tasuta

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 27.07
Toimumiskoht: Lihula, Läänemaa
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: 28.07
Toimumiskoht: Lääne-Nigula, Läänemaa
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: 29.07
Toimumiskoht: Haapsalu, Läänemaa
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

TIIGRIPÄEV
Toimumise aeg: 29.07
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: kõigile
Rahvusvahelisel tiigripäeval räägitakse tiigrite olukorrast looduses.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee, liisa.nurmela@tallinnzoo.ee, 5197 4945
Piletiinfo: 5 € (sooduspilet), 8 € (täispilet), eelkooliealised tasuta

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

LASTE PURJETAMISE LÜHIKURSUS
Toimumise aeg: juuli–august
Toimumiskoht: Pirita Olümpiapurjespordikeskuse hoone (Regati pst 1, Tallinn)
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, 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)

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, Tallinn)
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, 601 7057
Piletiinfo: osavõtt muuseumi piletiga

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 €

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 teatada soovist tulla)
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 teatada soovist tulla)
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 18 a)

PROJEKT „MIS VÄRVI ON MÕTTED JA TUNDED?“
Toimumise aeg: kuni august 2017 (esimene kohtumine 30. mail)
Toimumiskoht: Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a, Tallinn) ja Kesklinn
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 16–26-aastased
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) ning linnaruumis ja looduses
mängu katsetamisest. Projekti tegevustest valmib mäng, mida saavad ka teised huvilised looduses seiklemiseks kasutada.
Kontakt: www.kristiinetk.ee/noortekeskus, erko.sormus@kristiinetk.ee, 656 6802
Piletiinfo: tasuta

