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Reede, 3. juuni 2005

Pirita müüridest tõuseb kõrgtehnoloogiaga festivalipaik
Heili Vaus-Tamm
Eesti suvekultuuris on tänavu
suursündmus - Birgitta Festival
2005 (15.-20. august) avab
esimese kõrgkvaliteetse esinemispaiga. Pirita kloostri müüride
vahele tulevad Euroopa parimate
esinemiskohtadega võrreldavad
tingimused. Heli- ja valgustehnika, mis senistest Eesti suveüritustest peajagu üle, etenduste
transleerimine ekraanidele, publikule ühtlase tõusuga tooliread.
Siiani võis suveüritustel nalja
ja kibedusega pooleks tõdeda, et
on kas heli või pilt (kas näed või
kuuled) - mõlemat koos eriti ei
kohanud. Pirita kloostri müüride
vahel aga saab olema igas nurgas
garanteeritult kõrgkvaliteetne heli
(ka müürid ei lase hajuda) ja pilt.
Ja see pole veel kõik - välja on
kuulutatud konkurss müüride
ajutiseks katmiseks katuse ja
aknakilpidega, mis teeks paiga ka
ilmastikukindlaks. Nii et Eesti
suurejoonelisim
festivalipaik
tõuseb Pirita kloostri müüride
vahel. Nagu ütleb Tallinna

Filharmoonia direktor Jüri Leiten:
"Me asendame surnud vaatamisväärsuse elusa vaatamisväärsusega". Perspektiivis saab sellest
koht, kus toimuvad nii sõna- kui
muusikateatri etendused.
Mida uhket siis avafestivalil
näha? Üritusi naljast traagikani,
multimeedia-etendusest ooperini,
ühisnimetajaks teatraalsus. 19.
augustil esineb kuulsaim külaline Moskva avangard-ooperiteater
"Helikon". Maailmas oma valdkonna hinnatuim trupp, mille
kõmulised lavastused on nii vene
kui välismaise pressi maiuspala. Ja
Pirita nunnakloostri müüride
vahele tuleb tõestisündinud nunnakloostri traagiline lugu Suure
Prantsuse Revolutsiooni aegadest
Poulenc'i "Karmeliitide diakoogid". Lisaks süzhee kokkusobivusele rabab lavastusidee ja valgusrezhii.
Lavastaja
Dmitri
Bertmani fenomeniks peetaksegi
lõikavaid lavastuslikke võtteid,
mis on sisuliselt sügavalt põhjendatud. Siin nunnarüüs naisekuju ja
keeglikurika,
giljotiini
ja
keeglimängus langeva seina jah-

matav sarnasus. Ooperi lõpus
helesinise risti sees giljotineerimisele minevad nunnad ja all
kloostripõrandal keeglit mängivad
sõdurid on kokku nii pöörane idee,
et on mõistetav, miks lavastus on
Venemaal
korjanud
kõik
teatripreemiad. Prantsuskeelsel
etendusel on Linnar Priimäe eestikeelsed subtiitrid.
Algab aga festival 15. augustil
dialoogiga: gregooriuse laul ja
instrumentaalsed
improvisatsioonid dzhässimeestelt. Selles
lavastatud (liikumised, valgus)
kontserdis on festivali põhiidee:
ühendada iidset ja tänapäevast.
Ansamblid Eestist ja Norrast.
17. augustil möllab festivali
kunstilise juhi Eri Klasi käe all
keskaegne elunautimine. Olla rõõmus ja nautida elu, vaatamata sellele, kas fortuuna rattal oled parasjagu peal või all - on Carl Orffi
lavalise kantaadi sõnum. Esinevad
solistid eesotsas Jassi Zahharoviga, Tampere Filharmoonia
koor, "Estonia" teatri sümfooniaorkester. Füüsiline pool Fine 5
tantsijatelt Rene Nõmmiku juh-

timisel.
Lõpetab festivali 20. augustil
etenduv "Tallinn pole enam kaugel
ehk kogu tõde Liivi sõjast". Siin
näeb, mida vanast armsast "Viimse
reliikvia" filmist Hardi Volmeri
lavastaja- ning naljasoon teha
võib. Laval Eve Kivi, Hanna-Liina
Võsa, Priit Volmer, Sepo Seeman,
rockband ja keelpilliansambel.
Vanade laulude uued arranzheeringud Tõnu Naissoolt.

Piletid müügil alates 30. maist
Piletilevi
ja
Piletimaailma
müügikohtades, www.piletilevi.ee
ja www.piletimaailm.com.
Piletid juunis soodushinnaga.
Müügil ka festivali pass. Reval
Hotels
kliendikaardiga
või
Kaubamaja Partnerkaardiga hinnasoodustus -10%.
Vabamüügis vaid piiratud
koguses pileteid.

Pirita IV Kloostripäevad

Tule haukalaagrisse Aegna saarel! Tasuta!
Sellel suvel toimub järjekordne
mitme vahetusega noortelaager
Aegna saarel, mida sel aastal korraldatakse haukalaagri nime all.
Asja veab Mustamäe Korrakaitsekeskuse noorsootöötaja Harri
Henn ja kaitseliidu vanematekogu
liige Tiit Kivikas. Ettevõtmist
toetab Tallinna linn. Laagri
eesmärgiks on linnanoortesse läbi

vaba aja sisuka veetmise ja
meeskonnatöö positiivseid väärtusi sisendada. Laager pakub elamusi - näiteks on juba laagrisseminek tavalisest erinev, sest merereis Aegnale võetakse ette
mereväe kaatriga. Laagris elatakse
sõjaväe välitingimuste kohaselt
telkides ja õpitakse neis oludes
hakkamasaamiseks
vajalikke

oskusi.
Laager toimub juba mitmendat
aastat ja on mõeldud eelkõige
probleemsetele või riskigrupis olevatele noortele, kelle mõttelaadi ja
ellusuhtumise muutmiseks pole
veel lõplikult hilja. Osalema
oodatakse 8 - 15 aastaseid poisse
ja tüdrukuid, kelle jaoks korraldatakse laagreid vaheldumisi.

Laager toimub üheksas vahetuses
terve suve vältel. Juunis on kolm
vahetust: 6., 13., ja 27. juunil.
Juulis on laagrivahetuste algused
4., 11. ja 18. juulil ja augustis tullakse kokku kolmel korral: 1., 8. ja
15 augustil. Kõikide laagrivahetuste pikkused on viis päeva ja
osalejale ei maksa see midagi.
Ürituse toimumisele aitavad

kaasa lisaks Tallinna linnale ka
kaitsejõud ja AS Flora.
Kõigil soovijatel palume registreerimiseks
ja
lisainfo
saamiseks helistada telefonidel:
6 543 061, 6 702702 ja 50 58 729.

Tallinnas algab suurte tegude konkurss
Tallinna päeval 15. mail kuulutas
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
välja järjekordse konkursi tunnustusauhindadele “Suured teod
Tallinna noortele” ja “Tallinna
noorte suured teod”.
Konkursi eesmärgiks on tunnustada tegusid, mis käesoleval
aastal on olnud märkimisväärsed
ja olulised Tallinna noortele ja
Tallinna noorsootöö edendamisele. Tähelepanuväärne on see, et
kui tavaliselt on konkursid
isikukesksed, siis nüüd tunnustatakse konkreetset tegu.
Suur tegu on innovatiivne,
kaasav, noortele võimalusi loov
tegu, mida tunnustatakse kahes
kategoorias – orienteerituna
Tallinna noortele ning linna noorte
poolt teostatuna.
Konkursi
“Suured
teod
noortele” algatas Tallinna Avatud
Noortekeskus 2003. aastal, mil
auhinna pälvis kesklinna valitsus,
kuna ta leidis noortele ruumid
infokeskuse ja avatud noortelava
jaoks. Kokku seati tookord
konkursile üles 11 kandidatuuri.
“See auhind oli mõeldud tegude
eest, mis on tehtud noorte jaoks,
kuid täna tekkis meil idee kuuluta-

da järgmisel aastal välja ka auhind
noortele, kes on ise midagi korraldanud. Ideed arutasime mitme linnaosa esindajaga ning see leidis
nendepoolset heakskiitu,“ arvas
Tallinna Avatud Noortekeskuse
direktor Silver Pramann.
Noorsootöötajatest ja erinevate
linnaosade noortest koosneva zürii
valik kesklinna valitsuse osas oli
üksmeelne – avatud oli kaks
Tallinna noortele olulist asutust –
Noorte Infokeskus (Pärnu mnt 6)
ja Avatud Noortelava (SuurAmeerika 35). Võitjale kingiti
auhinnaks noorte endi kujundatud
suur teo kuju.
2004 pälvisid auhinna “Noorte
Suured Teod” Kesklinna Avatud
Noortekeskuse noorte aktiivi
liikmed ning auhinna “Suured
Teod Noortele” Pirita Linnaosa
Valitsus.
Auhind “Noorte suured teod”
läks noortekeskuse noorte aktiivi
liikmetele, kes koostöös noorsootöötajaga korraldasid rohkesti
noortele suunatud tegevusi - klubi
“Kultuurilised kokad”, klubi performance, grafiti workshop`i,
installatsiooni “Vaikivad noored”
jm; auhinna “Suured Teod noor-

tele” pälvis Pirita Linnaosa
Valitsus, kelle initsiatiivil ja toel
avati 2004 aastal Pirita Vaba Aja
Keskuse filiaalid Mähel ja Kosel,
kus tegutsevad ka avatud noortekeskused. Pirita LOV toetab tuntud noorteüritusi - noorte moefestival NEO:N; noorte tantsuvõistlus
Glitter jt. ning traditsioonilisi
temaatilisi laagreid – fotokunstilaager jt.
Tallinna Avatud Noortekeskus
tunnustas ka Ruslan Furmani, kes
korraldas Venemaa show-balleti
TODES Tallinna tantsustuudio
avamise, samuti Haabersti Õpilasomavalitsuse presidenti Katrin
Kahrot ja sekretäri Taavi Joonast,
kes on silma paistnud aktiivsuse ja
organiseerimisvõime poolest ürituste korraldamisel ja läbiviimisel
Haabersti linnaosas.
Äsja väljakuulutatud tunnustusauhinnale võivad kandidaate
esitada kõik tähelepanelikud linnakodanikud ja organisatsioonid
kuni 28. novembrini käesoleval
aastal. Esitada võib ühe nominendi
kummaski kategoorias.
Ettepanekuid võib saata postiaadressil Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet, Vabaduse väljak

10b, 10146 Tallinn või elektronposti teel:
sportnoorsoo@tallinnlv.ee
Valiku teeb ja tunnustusauhinna saajad otsustab Tallinna Spordija Noorsooameti juurde moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad
noorte ja noorsootöötajate ja
Tallinna Linnavalitsuse esindajad.
Auhinnad “Suured teod Tallinna
noortele” ja “Tallinna noorte

suured teod” antakse üle detsembri
alguses pidulikul vastuvõtul
Raekojas.
Täpsem info Tallinna Spordi- ja
Noorsooameti koduleheküljelt
http://www.tallinn.ee/ametid/spordi_ja_noorsooamet/ametlikud_tea
ted

Auhinna “Suured Teod Noortele” võitis 2004. aastal Pirita
Linnaosa Valitsus

