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Laupäev, 2. aprill 2005

vale pühendatud turniiril, kus
omavahel võtavad mõõtu noored
ja linnaametnikud.

Emadepäeva kontsert
6. mail kell 19 toimub Pirita
VAKis
TTÜ
kammerkoori
kontsert. Üritus on tasuta.

Tule klaasisulatamiskursusele!

Pirita VAK
Merivälja tee 3
11911, Tallinn
Tel: 6 457 625

Mähe VAK
Aianduse tee
64A, Tallinn
Tel: 6 059 516

Kose VAK
Puhkekodu tee
55b, Tallinn
Tel: 6 006 391

www.piritavak.ee

Pirita VAK
NB! Muutus huviringi ajas.
Laste käsitöö T 13.30 - 15.00;
15.30 - 17.00. Juhendaja Lemmi
Karmin.

Kevadkontsert
12. aprillil kell 12.00 toimub Pirita
VAKis Tallinna Muusikakeskooli
õpilaste kevadkontsert. Üritus on
tasuta.

Näitused
21. märtsil - 4. aprillil on Pirita
VAKis avatud näitus "Graafiline
disain" autor Kädi Rist.

5. aprillil - 3. mail toimub Külli
Tammiku kunstistuudio näitus.
4. mail kell 17.30 toimub Pirita
VAKi naiste käsitööringi keraamikanäituse avamine. Näitus jääb
avatuks 31. maini.
Näitustega
saab
tutvuda
esmaspäevast reedeni kella 9.30
kuni 21.00.

Noorte mälumängu turniir
8. aprillil kell 16 toimub Pirita
VAKis üle Tallinnaline noorte
mälumängu turniir. Igast linnaosast osaleb kuni 2 kolmeliikmelist võistkonda. Tublimad
võistlevad maikuus Tallinna päe-

Tantsusõbrad GLITTERILE!
Pirita VAK korraldab särtsakatele
7. - 26. aastastele Tallinna ja
Harjumaa noortekeskuste liikmetele tantsufestivali Glitter. 15.
aprillil
kell
16
toimuval
miniGlitteril osalevad lapsed
vanuses 7 - 12 aastat, 22. aprillil
kell 17 võistlevad vanusegrupid
13 - 16 aastat ja 17 - 26 aastat.
Max kuueliikmelised võistkonnad
esitavad kuni 5 minutilise omaloomingulise kava, mida hindab
professionaalne zhürii. Tunnus-

tuse osaliseks saavad kõik osalejad! Info ja registreerimine festivalile tel: 6 212 500 (Pirita VAK,
Merivälja tee 3, Tallinn;
www.piritavak.ee).
Glitterit toetavad Beiersdorf
OÜ, G. Litter www.naistearst.ee,
Pirita Bowling Club, Viimsi
Spa, Almer Jansu Tantsustuudio, Pirita Selver, Rahvusooper Estonia, Spin Press, VEK
Foto ja Pirita LOV.

22. aprillil - 27. mail reedeti kell
18-20 toimub Pirita VAKis klaasisulatamiskursus. Kavas on
valmistada
sulatamistehnikas
ehteid, klaasvorme- ja aluseid,
millele on võimalik lisada klaasimaali. Juhendaja Liisi Junolainen.
Info ja eelregistreerimine Pirita
VAK-is 18. aprillini tel 6457 625.

Kose VAK
Laste Kunstiring 4.-7. aastastele
Laupäeviti kell 13-14.30 klaasimaal, siidimaal, tekstiilikaunistus
jt huvitavad tehnikad. Osalustasu
220 krooni. Juhendaja Aive
Noormaa.
NOORTE ÜRITUSED:
Kaamera Silm - 5. aprillil kell
16.00, vaatame filmi "Viimne reliikvia" Arutelu! Proovime ka ise

Nalja ja naeru
perepäev Kosel!
17. aprillil kell 15 toimub Kose
VAKis Nalja ja naeru perepäev.
Toimuvad lõbusad mängud, kulinaarianurgas valmivad naljakad
suupisted, kunstinurgas aga vahvad ja originaalsed taiesed.
Oodatud kõik väikesed ja suured
pereliikmed. Pilet 25 krooni. Info:
Kose VAK (Puhkekodu tee 55b,
Tallinn), tel: 6 00 63 91

kaamerat kasutada!
Maailma Köök - 8. aprillil kell
15.30 valmistame “Magusa
Ampsu” Mosambiigi moodi!
Aktiivne Viisik - koguneb 12.
aprillil kell 16.00! Arutame, milliseid üritusi keegi aitab korraldada,
jagame ülesanded!
Keskuste vaheline Piljarditurniir - 20. aprillil kell 16.00!
Oodatud on osalema Pirita ja
Mähe VAK noored.
Tähetund - 26. aprillil kell 16.30
kohtumine kuulsusega!
AVATUD RINGID:
Loovtegevuse ring - neljapäeviti
kell 15.00 (6 - 26 aastat).
Näitering - teisipäeviti kell 15.10
(8 - 12 aastat).

Mähe VAK
Loovtegevusering Mähel!
Üle nädala teisipäeval
12. ja 26. aprill kell 15.
Muffinid köögis!
Kaks kuus kell 15. Tasu Tallinna
avatud noortekeskuse kaardiga 10
krooni, teistele 25 krooni.
6. aprill teeme nuudlisuppi.
20. aprill valmistame kohupiimakreemi.

Nõidade
jõukatsumine
Mähe ja Kose VAKis!
29. aprillil kell 15 toimub Kose
VAKis ja kell 16 Mähe VAKis
teatevõistlus Walpurgi mäel.
Valmistame nõiarohtu, valime
parima nõia!

Noortepeod Kose ja Mähe
VAK-s!
13.04 kell 18-21 Mähe Baila 4
Mähe VAKis.
28.04 kell 18.30-21.00 Thursday
Night Rock Vol. 11, - SUUR
ROKIPIDU neljapäeval Kose
Vaba Aja Keskuses vanusele 10.18. a. Pidu Tallinna Avatud
Noortekeskuse
aastakaardiga
tasuta, teistele osalemine 10
krooni!
KUI POLE SIND, POLE KA
PIDU!
Noortele vanuses 10.-18. a.
Tallinna Avatud Noortekeskuste
kaardiga 10 krooni, teistele tasuta.

Emadepäeva töötoad
2.05 - 6.05 kell 13-21 toimuvad
Pirita, Mähe ja Kose VAKis
emadepäeva töötoad. Valmistame
emadele kaarte!

Jalgratturi kursused!
Kevad käes ja varsti on tänavad
täis
rõõmsaid
jalgrattureid.
Liiklemist aitab meelde tuletada
kursus jalgratturitele.
Kursusele on oodatud 10. - 12.
aastased lapsed, kes Eesti
Vabariigi seaduse järgi peavad
omama jalgratturi tunnistust.
13. aprillil kell 17 alustame
teoreetiliste loengutega, ilmade
soojenemisel praktiseerime jalgrattasõitu, harjutame vigurraja elemente ning maikuus lõppevad

kursused teoreetilise ja praktilise
eksamiga. Mõlema eksami edukal
läbimisel saab osaleja endale jalgrattaloa, mis annab õiguse jalgrattaga
tänavatel
liigelda.
Praktiline eksam viiakse läbi Kose
Vaba Aja Keskuse spordiväljakul.
Tublimad lapsed on oodatud
osalema Vigurivänt 2005 jalgrattavõistlusel maikuus. Seal on võimalus oma eakaaslastega võistelda ja ka auhindu võita.
Registreerimine Kose VAKis.

Meenutused Indiaaniteemalisest kultuuriööst

Annie Rist
11. märtsi öötunnil kostunud trummihelid võisid kohaliku Mähe
elaniku küll ära hirmutada.
Kõhedust tekitas ka varjudemäng,
mis rulooga kaetud akende ning
hämara valguse taustal silma
hakkas. Miskit põnevat oli juhtumas? Toimus indiaaniteemaline
kultuuriöö "Pow-Wow".
Kultuuriöö algas külalise Ave
Oidi indiaanijuttudega. Neid
lugusid kuulates võis üha enam
veenduda selles, kui palju on ühist
eestlastel ja indiaanlastel, nende
visadusel
ja
ellusuhtumisel
ümbritsevasse.
Lisaks indiaanilugude vestmisele oli Ave kaasa toonud ka
värvika valiku inidiaanikirjandust

ning esemeid, millel tugev ja sümbolistlik tähendus.
Peale vestlusringi asusime
salapärast unenäopüüdjat "Dream
catcher "valmistama. Puuoksast
painutatud võrule hakkas kakskümmend neli kätepaari võrku
punuma. Kui võrgud valmis
punutud,
sai
igaüks
oma
unenäopüüdja pärlite ja sulgedega
kaunistada.
Tulemus
oli
pilkupüüdev ja indiaanipäraselt
maagiline.
Enne planeertud "Pow-Wow"
tantsurituaali
valmistasime
hõrgutavat asteekide ökojooki
"Xocoatl", mis andis oma vürtsikusega energiat ja jõudu kultuuriöökavaga edasi minna. Peale
taastavat puhkepausi saigi indiaaniloitsu sarnane tants üheskoos

ära proovitud. Indiaanimuusikat
esitas külaline Joel Ratt, kelle võimas lauluhääl ja eeslaulja oskus
meid kõiki positiivselt raputas.
Peale laulu- ja tantsuloitsu
asusime üheskoos
õhtusööki
valmistama. Värske maisi ja chilliga maitsestatud aedviljatäidisega
tortiljad maitsesid ülihästi. Kui
kõhud täis ja puhkepaus peetud,
asusime indiaanimaske meisterdama. Need valmisid meditsiinilise kipsi plaastritest, mida dekoreeriti akrüülvärvide ja pintslitõmmetega.
Õnnis rahu saabus koos hommikuse päikesevalguse ja meeldiva väsimusega. Killukesi indiaanikultuurist kogus öö jooksul
meist igaüks!
13. mail toimuval kultuuriööl
tutvustame iidse kultuuritaustaga
Vahemeremaid. Registreerimine
alates 2. maist. 13. - 26. aastased
kultuurihuvilised noored, olete
oodatud!

Indiaanimaske valmistamas

