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Reede, 3. juuni 2005

Kose Vaba Aja Keskus
saab aastaseks!

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
Suvine kinoõhtu!
17. juuni kell 19 linastubPirita
Vaba Aja Keskuses mängufilm
"Stiilipidu" (filmistuudio Exitfilm,
rezhissöör Peeter Urbla). Hea või-

malus peale rammestavat rannaskäiku kultuurielamusest osa
saada! Avatud kohvik. Pilet 40
krooni, eelmüügist (kuni 16.juunini), lastele ja pensionäridele 20 kr.

Head sportimisvõimalused, perepäevad, huvitegevus, noortekeskus ja põnevad üritused Kose
Vaba Aja Keskuses on Pirita
elanikke rõõmustanud nüüdseks
terve aasta. Kõik huvilised on
oodatud 10. juunil kell 14.00 Kose
VAKi sünnipäevapeole! Kavas
lõbusad teatevõistlused, sportmängud, karaoke, NB! Avatud tasuta
vahvlijäätise kohvik!

Kosele sportima!
Kose VAKi väljakud on alates 6.
juunist on kõikidel nädalapäevadel
avatud kell 11-22. Võrk-, korv-, ja
jalgpalli ning tenniseväljakud
ootavad teid!

Mähe Vaba Aja Keskuse
2. sünnipäev!
27. juuni kell 14.00 ootab Mähe
Vaba Aja Keskus kõiki oma teisele sünnipäevapeole. Päev on
põnev ja sisutihe. Esinevad Mähe
noored laulu ja tantsuga. Saab
loovalt torte meisterdada, lõbusatest mängudest ja võistlustest osa
võtta,
lauluhäält
katsetada
karaokel, kriitidega joonistada,
tantsu lüüa ja limbovõistlusest osa
võtta Mähe Sünnipäeva Bailal.
Põnevust toob hinge kohalike
poiste omavaheline korvpallimatsh! Lisaks saab ilusa ilma korral õues mängida lauatennist ja
noolemängu. Tule ja pidutse koos
meiega kella üheksani. Lisa informatsioon: 6 059 516. Aianduse tee
64 a.

Suveks laagrisse!!!
Laagripäevad kestavad kell 10-17,
lõunaks soe söök. Registreerimine
Pirita VAKis (Merivälja tee 3,
Tallinn), tel: 6 457 625;
e-post: piritavak@piritavak.ee;
www.piritavak.ee.
Laagrid 12.-18. aastastele
Loomingulaager "Vabad käed"13.-17. juuni
Populaarsest noorte huviringist
"Vabad käed" välja kasvanud
noorte loomingulaager, kus vajalik
pole eelnev kunstialane ettevalmistus, vaid soov end väljendada loomingu kaudu. Tegevus on
mitmekesine-valmistatakse keraamikat, joonistatakse koomiksit,
tegeletakse tekstiilimaali, graffity
ja skulptuuriga. Lisaks toimub
palju huvitavaid ekskursioone ja
kohtumisi. Hind 400 kr. (kõik
materjalid on osalustasu sees)
Fotokunstilaager - 1.-5. august
Igal päeval toimub fototund pro-

fessionaalse fotograafi juhendamisel. Kavas põnevad kohtumised, väljasõit loodusesse.
Viimasel laagripäeval toimub
fotonäituse pidulik avamine, kus
parimale autorile auhind! Laagriliste vahel loositakse välja fotoaparaat!
Hind 400 krooni. (kõik materjalid on osalustasu sees)
Laagrid 7.-12. aastastele lastele
Merelaagrid lastele
Merelaagris osalejad õpivad meretarkusi, sõlmivad meremehesõlmi
ja matkavad looduses. Toimuvad
sportmängud ning proovitakse kätt
ka kunstivallas. Põnevaid elamusi
pakuvad ekskursioonid ja kohtumised. Merelaagrisse on oodatud
7.-12. aastased lapsed. 9.-12. aastastel huvilistel on võimalus laagri
raames osaleda Kalevi Purjespordikoolis purjetamise algkursusel. Hind 400 krooni. Purjetamise algkursusest osavõtjatele

550 krooni.
Merelaager "Kapten Trumm
roolis"- 4.-8. juuli
Merelaager "Laev tõstis purjed
üles" - 25.-29. juuli
Kloostrilaager - 15.-19. august
Keskaegse hõnguga lastelaager,
kus osaletakse Pirita Kloostri-

päeval, meistrikodades tehakse
tekstiilkotte,
valmistatakse
pabrerit jm huvitavat. Toimuvad
antiiksed sportmängud, keskaegne
seiklusretk Tallinna vanalinnas ja
Pirita Ürgorus maastikumäng
"Viimse reliikvia otsinguil". Hind
400 krooni.

Noortelaagri Vabad käed läbiviijad Keiu Tamm ja Lauri Kilusk

Pirita kultuuriööd suvepuhkusele
Pirita kultuuriöödeprojekt on
jõudnud õnnelikult lõpusirgele.
Eksootikajanu sai kustutatud
aastatuhandete vanuse kultuuriga
Aasias, päikselisel Jamaica saarel,
indiaanlaste kodumaal Ameerika
Ühendriikides ning temperamentse elurütmiga Vahemeremaades.

Kultuuriööde
käigus
sai
üheskoos mõtiskletud nii eri
rahvuste kui ka eri paikkondade
kultuuritausta üle. Sümpaatsete ja
värvikate külalisesinejate abil oli
võimalik meile kõigile alati kauge
ja põneva eksootikani jõuda.
Pirita kultuuriööde projekt sai
ellu viidud Euroopa Ühenduse
Euroopa Noored toetuse abil.
Lõpetuseks mõned mõttekillud
kultuuriööl osalenud noorte suu
läbi:

"Oli minu jaoks sisukas üritus.
Leidsin paljut mõtlemiseks ja oma
jagu päris uut. Öö möödus kiiresti,
hetkekski ei tekkinud väsimuse
tunnet, pidevalt oli midagi, mis
huvi ja ärksust toitis. Lõpuks sai
täidetud vajadus eneseteostuse ja
loomise järele läbi kunsti.
Oli ka piisavalt ruumi olla
mina ise ja teha kõike just nii ja
siis nagu mulle sobis"
"Minule jäi kõige enam
meelde "Unenäopüüdja" meister-

damine, sest sai proovida taas üle
hulga aja oma näpuosavust. Tore
oli ka indiaanilaulu voor, muusika
tutvutamine.
Oli kena, meeldejääv, vaheldust pakkuv ja ka õpetlik kultuuriöö. Ürituse aura oli hea."
Kindlasti jätkame sügisel kultuuriööde traditsiooni ja püüame
kinni ka kõik need kiired, mis
üheskoos veel püüdmata jäid.

Perepäevad Kosel jätkavad sügisest!
Kose Vaba Aja Keskuses toimusid
sellel sügise-talve-kevadperioodil
Pirita Linnaosa Valitsuse, Fantaasiamaa ja Eesti Gaidide Liidu
koostööna
mitmed
vahvad
perepäevad: isadepäeva tähistamine, naljapäev, kevadpühade
munadevärvimine, muinasjutu ja
seikluslugude päevi lastele! Peale
suvepuhkust jätkame Kose Vaba
Aja Keskuses pisut uueneud kujul
veel põnevamate perepäevade kor-

raldamist ning ootame kõiki lapsi
ja peresid osalema! Siiani
toimunud perepäevadel oli suurem
osa tegevust suunatud lastele jutud, mängud, meisterdamised.
Oli loomulikult tegevust, kus sai
osaleda terve pere. Kuid osalejate
soovil püüame pakkuda sügisest
osaliselt tegevust ka täiskasvanud
pereliikmetele paralleelselt laste
tegevusega.
Sügisel
avame
uunenud kujul uksed Pereklubina

"Fantaasia". Senisele pere ühistegevusele lisandub täiskasvanutele omavahel vestlemise võimalust erialaste spetsialistide juhtimisel. Temaatikaks loomulikult
perekonda puudutavad teemad.
Vajadusel lisandub temaatikakohaste huvitavate toodete või
teenuste tutvustus. Samal ajal
toimuvad lastele põnevad ja arendavad mängud. On ka meisterdamist ja käsitööd kuid mitte

enam põhitegevusena nagu läbi
saanud perioodil.
Täpsema info sügisest alustava/jätkava Pereklubi kohta saate
peatselt
meie
veebilehelt
www.fantaasiamaa.ee ja Pirita
Vaba Aja Keskustest. Kui soovid
saada infot oma e-posti, siis liitu
Fantaasiamaa potaalis Uudis-kirjaga!

E S T- TAT T O O
2005
20. juunil algusega kell 18.00
toimub Pirita Selveri parklas
Rahvusvahelise Sõjaväeorkestrite
festivali EST-TATOO 2005
raames avalik tasuta kontsert.
Tattoo - see on lihtsamalt
öeldes vigurmarss ehk kujundliikumine, orkestri show-programm, mis on igal kollektiivil
erinev ja mille iseloom sõltub valitud muusikast, orkestri tasemest, orkestrijuhi fantaasiast,
isegi hetke meeleolust. Tavaliselt
marsimuusikale ülesehitatud, ei
välista see sugugi kontsertnumbreid, isegi tantsu ja nalja - ühesõnaga kõike, mis võiks publikut
paeluda.
Et tegemist on kutseliste
orkestrite esinemisega, millest
võtab osa ca 100 muusikut, tasub
kindlasti vaatama tulla!

Juunikuu
botaanikaaias
Kuni 12. juuni
Amplitaimede näitus
Näitus tutvustab lopsakaid ja
rikkalikult õitsvaid amplitaimi,
millega saab kaunistada oma koduaeda, rõdu või terrassi. Näitusel
näeb ja saab teada, millised neist
eelistavad päikesepaistelist, millised varjulisemat kasvukohta,
kas taim kardab tuuletõmbust või
hoopis ülekastmist. Pakume huvitavaid ideid, millised taimed sobivad koos kasvama, et oma
taimevalikut mitmekesistada ja
tekitada huvitavaid värvikombinatsioone.
21. juunil – Lõhnade öö
"Lõhnade ööl" saate teada, miks
taimed lõhnavad, kuidas nad
omavahel suhtlevad, millised
taimed on õnnelikud ja kuidas
nendega paremini läbi saada.
Tervitame saabuvat suve, mis
ilma lõhnavate õite, lehtede või
seemneteta poleks täiuslik.
Kell 20.00 ja 22.00 saab tulijatele osaks lummav jalutuskäik
taimede juurde nende saladuste ja
ööelu paremaks mõistmiseks.
Rikaste rohtude ja õndsate liblede
keele tõlkija osas taimetark
Urmas Laansoo. Botaanikaaed on
"Lõhnade ööl" avatud kella üheni
öösel.
Avatud iga päev
Palmimaja ja teised kasvuhooned: kl. 11 - 16
Näituste ajal: kl. 11 - 19
Avamaakollektsioonid: kl. 11 - 19
Üldinfot telefonil 6 062 666;
koduleheküljelt: www.tba.ee.

