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LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 01.08
Toimumiskoht: Saku, Harjumaa
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: 2.08
Toimumiskoht: Kuusalu, Harjumaa
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: 3.08
Toimumiskoht: Loksa, Harjumaa
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: 4.08
Toimumiskoht: Märjamaa, 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: 5.08
Toimumiskoht: Rapla, 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

GHETTO GAMES INTRO 2017
Toimumise aeg: 5.08 kell 12
Toimumiskoht: Lasnamäe Prisma parkla, Tallinn
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 14–27-aastased
Ürituse eesmärgiks on tervisliku eluviisi populariseerimine, tänavaspordi propageerimine ning noorte kaasamine spordiellu.
Kontakt: danila.kuznetsov@noortekeskus.ee, 5561 1541
Piletiinfo: tasuta

MINU TARTU!
Toimumise aeg: 7.–11.08
Toimumiskoht: Tallinn-Tartu-Tallinn
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 10–14-aastased
Selle asemel, et suve vaid Tallinnas veeta, lähme hoopis Tartusse, et näha Tartu Ülikooli botaanikaaeda, sõita lodjaga mööda
Emajõge, veeta aktiivselt aega Tartu Skatehallis ning avastada Tartu linna! Tartusse sõites põikame läbi ka Jääaja keskusest
ning ööbime Anne noortekeskuses, kus tutvume, mängime ja veedame aega Tartus elavate noortega.
Kontakt: www.ptnk.ee, info@ptnk.ee, 5556 7787
Piletiinfo: 126 €

KÕIK KIIKUMA 2017
Toimumise aeg: 8.–9.08 kell 12–19
Toimumiskoht: Karja 7, Haapsalu
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: 10.08
Toimumiskoht: Valjala, Saaremaa
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

GRAAFIKAKURSUS
Toimumise aeg: 10.–18.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Lembitu 12, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Marko Nautrase juhendamisel omandatake kursusel uusi tehnilisi ja tunnetuslikke kogemusi oma ideede visualiseerimisel
ja kunstnikupositsiooni kujundamisel ning saadakse praktiline kogemus idee väljatöötamisest teostuseni. Tutvutakse EKA
graafika osakonna töökodadega, mis oma ligi saja aasta vanuse sisseseade abil avab suurepäraselt traditsioonilise graafika
olemust. Rõhuasetus on peamiselt sügavtrükitehnikatel. Igal osalejal valmib kursuse lõpuks kuivnõela tehnikas teostatud
graafiliste trükiste seeria.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 180 €

KÕIK KIIKUMA 2017
Toimumise aeg: 11.–12.08 kell 12–19
Toimumiskoht: Kuressaare
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: 11.–12.08
Toimumiskoht: Kuressaare, Saaremaa
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

KALLIGRAAFIAKURSUS
Toimumise aeg: 11.–31.08 kell 17.30–19.45
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Anne Linde juhendatava kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kirjamärkidest, sümbolitest ja kalligraafia olemusest. Samuti
erinevate kirjastiilide kujundamisest ja kasutamisest tarbegraafikas. Kogu protsess on seotud kohapealse praktilise tööga,
kasutades antud materjale ja eeskujusid tuntud meistrite raamatutest. LõputöökS on tunnistuse või tänukirja kirjutamine ja
kujundamine.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 140 €

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 13.08
Toimumiskoht: Muhu, Saaremaa
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

KOOMIKSIKURSUS
Toimumise aeg: 14.–23.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Veiko Tammjärve juhendatav koomiksi kursus keskendub autorikeskse koomiksi loomisele. Tutvustatakse stiililisi võimalusi
mitmete tänapäeva autorikoomiksi näidetel. Tutvutakse koomiksi meediumis üldkasutatavate vormistuslike võtetega.
Praktikas jõuab iga osaleja juhendaja abiga oma loo vormistamiseni.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 150 €

SKULPTUURIKURSUS
Toimumise aeg: 14.–23.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakond (Raja 11a)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. Eluaastast
Tunnustatud skulptor Mare Mikofi juhendatava kursuse eesmärk on arendada vormitunnetust ning modellerimisega
seonduvaid praktilisi oskusi. Tutvutakse lihtsamate praktiliste meetoditega. Kursuse jooksul valmib igal osalejal portree.
Materjaliks kasutatakse savi.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 150 €

KÕIK KIIKUMA 2017
Toimumise aeg: 14.–16.08 kell 12–19
Toimumiskoht: Pärnu rannapark (Pärnu)
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 €

KULLASSEPA ALGKURSUS: KÕRVARÕNGAS
Toimumise aeg: 14.–24.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Miikael Danieljantsi juhendamisel valmib igal osalejal paar kõrvarõngaid. Osaleja omandab erinevaid kivikinnituse viise,
põhitöövõtteid ning saab piisava materjalitunnetuse ning töötlemise, jootmis- ja viimistluskogemuse.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 264 € (sisaldab 15 g hõbedat)

KURSUS: ADOBE PHOTOSHOP ALGAJAILE
Toimumise aeg: 14.–25.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Lembitu 12, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Eva Labotkini juhendamisel saadakse ülevaade Adobe Photoshop‘ist ja selle kasutusvõimalustest. Tutvutakse pikselgraafika
baasmõistetega, programmi töölaua ja tööriistadega. Vaadatakse, kuidas avada faile ja luua uusi dokumente, kadreerida
fotosid ja parandada värve. Õpitakse kokku fotosid kokku liitma ja eemaldama piltidelt ebasoovitavaid elemente, kasutama
filterefekte pildi teravustamiseks või udutamiseks ning tekstitööriista. Räägitakse erinevatest pildifailivormingutest ja
salvestamisest veebi või trüki jaoks.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 330 €

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 16.08
Toimumiskoht: Võhma, Viljandimaa
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: 17.08
Toimumiskoht: Mustla, Viljandimaa
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: 18.08
Toimumiskoht: Abja-Paluoja, Viljandimaa
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: 18.–19.08 kell 12–19
Toimumiskoht: Võru
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

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 20.08
Toimumiskoht: Maarjamäe lossiõue (Tallinn)
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: TAIMEAIAIMELISTE JOONISTAMINE (PUUD)
Toimumise aeg: 21.–25.08 kell 15–18
Toimumiskoht: Tallinna Botaanikaaed (Kloostrimetsa tee 52, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Urmas Laansoo sissejuhatusega taimeaaia maailma ja Ülle Marksi juhendamisel toimuval joonistamise kursusel uuritakse
lähemalt ja kujutatakse puid. Puudest on kirjutatud heliteoseid ja raamatuid, puud on inspireerinud kujutavaid kunstnikke,
disainereid ja arhitekte looma lõputult taieseid, vorme, arhitektoone ja mustreid.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 150 € (sisaldab sissepääsu piletit botaanikaaeda)

KURSUS: ADOBE INDESIGN ALGAJAILE
Toimumise aeg: 21.–25.08 kell 17–20
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Kadri Uustalu juhendamisel käsitletakse InDesign‘i tööakna elemente ja tööriistu, nõudeid imporditavatele elementidele,
lehekülje paigutuse loomist, tekstiga töötamist, teksti ja graafika kombineerimist, teksti redigeerimise seadeid,
kujunduselementide loomist, värvihaldust, digitaalse originaali tehnilisi nõudeid, erinevaid PDF-tüüpe ja maketti.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 280 €

KURSUS: RAAMATUILLUSTRATSIOON
Toimumise aeg: 21.–25.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Koos illustraator Kertu Sillastega vaadatakse mitmesuguseid illustreeritud raamatuid. Uuritakse, mis on moes, mis
on klassika. Illustreeritakse ise tuntud lugusid. Katsetatakse eri vahendeid ja tehnikaid, joonistust, maali, kollaaži.
Rahvusvaheliselt tuntud Kertu Sillaste on teinud pildid enam kui kaheksale lasteraamatule, illustreerinud lasteajakirju,
esinenud illustratsiooninäitustel.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 150 €

KURSUS: VANALE TOOLILE UUS ELU
Toimumise aeg: 21.–25.08 kell 17.30–20.30
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond (Suur Kloostri 11a, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Tooli restaureerimise kursust juhendab tootedisaini osakonna meister ning pikaajalise kogemusega Rein Erdel. Lühikursuse
jooksul korrastatake väike tool või järi. Paralleelselt praktilise tööga räägitakse käsiloleva eseme lugu koos protsessi
kirjeldusega. Tööprotsessis valitakse vastavalt vajadusele, oskustele ja võimalustele optimaalne lahendus. Tooli võtab osaleja
ise kaasa, vajadusel saab tooli kohapealt.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 140 € (hind sisaldab töövahendeid)

KURSUS: LOOMAD PABERIL JA SAVIS
Toimumise aeg: 21.–25.08 kell 17–20
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Aleksei Turovski sissejuhatusega kursust juhendab Eneken Maripuu. Alustatakse visanditega paberil, omandatakse uusi
teadmisi loomaplastiakst ning paralleelselt võetakse kõrvale savi, tehakse katsetused kolmemõõtmeliste visanditega. Luuakse
oma visuaalne loomalugu.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 150 € (sisaldab loomaaia kuukaarti)

KURSUS: POSTSELANIST EHE
Toimumise aeg: 21.08–7.09 (21.08, 24.08 kell 17.30–20.30, 7.09 kell 17.30–19)
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 18. eluaastast
Karin Kalmani juhendamisel disainitakse ja valmistatakse endale meelepärased ehted valgest portselanist. Kursusel saadakse
ülevaade portselanist kui materjalist, läbitakse kõik etapid idee kavandamisest kuni ehte lõpliku valmimiseni. Valmistatakse
vastavalt soovile kas kõrvarõngad, pross, kaelakee või midagi muud.
Kontakt: www.artun.ee, koolitus@artun.ee, 626 7327
Piletiinfo: 90 €

ÜRITUS MÄNNIPARGIS: „SUVI LINNAS“
Toimumise aeg: 23.–24.08
Toimumiskoht: Männi park (Sõpruse puiestee 252, Tallinn)
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 7–26-aastased
Kavas on mitmekülgsed ja arendavad töötoad, kus noored võistlevad, meisterdavad, arutlevad aktuaalsete teemade üle jne.
Kontakt: www.mank.ee, mank@mank.ee, 654 7216
Piletiinfo: tasuta

MUUSIKALINE MÜSTEERIUM “MEES, KES EI TEINUD MITTE MIDAGI”
Toimumise aeg: 24.–30.08
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)

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 24.08
Toimumiskoht: Vinni, Lääne-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: 25.08
Toimumiskoht: Tapa, Lääne-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

LOOMAAIA 78. SÜNNIPÄEV
Toimumise aeg: 25.08
Toimumiskoht: Tallinna loomaaed (Paldiski mnt 145 / Ehitajate tee 150, Tallinn)
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: kõigile
Kavas on mitmesugused tegevused ja töötoad. Tähelepanu metskitsel. Samuti algab sel päeval registreerimine huviringidesse
2017/2018. õppeaastaks.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee, liisa.nurmela@tallinnzoo.ee, 5197 4945
Piletiinfo: tasuline

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA ELAMUSTUUR
LASTE VABARIIK
Toimumise aeg: 26.08
Toimumiskoht: Kunda, Lääne-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: 27.08
Toimumiskoht: Väike-Maarja, Lääne-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: 30.08
Toimumiskoht: Paikuse, Pärnumaa
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: 31.08
Toimumiskoht: Kilingi-Nõmme, Pärnumaa
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!
NB! Tuur kestab 8. septembrini: 01.09 Tõstamaa (Pärnumaa), 02.09 Are (Pärnumaa), 05.09 Värska (Põlvamaa), 06.09 Räpina
(Põlvamaa), 07.09 Põlva (Põlvamaa), 08.09 Saverna (Põlvamaa).
Kontakt: www.minaka.ee/laste-vabariik
Piletiinfo: tasuta

LASTE PURJETAMISE LÜHIKURSUS
Toimumise aeg: 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)

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

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 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)

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)

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 €

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: 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)

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)
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), 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

