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Phil Collins 16.10.2005 Saku SuurhallisFirst Final Farewell Tour

PHIL COLLINS'i KONTSERDILE
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toimetaja Erik Prozes, tel 667 0256, e-post erik.prozes@aripaev.ee

rallimehed

börs

Karikavõistlus Ülemistel
Eelmisel neljapäeval al-
gas Ülemiste keskuse 
kardirajal kaubakeskuse 
rentnike vaheline kardi-
võistlus Ülemiste Monte 
Carlo 2005. Neljal etapil 
osalevad kokku 28 võist-
konda ning lõplik võitja 
selgub 15. septembril 
super finaalis. Kohalviibijail 
oli ka võimalus katsetada 
uudset, pisikeste poiste 
mootorratast meenutavat 
sõiduriista taskuratast ehk 
pocketbike’i.

 Julia-Maria Linna
julia-marialinna@aripaev.ee

Aktsia 
võidukäik
Neljapäeval anti avapauk Tallinna 
Vee aktsiatega kauplemiseks. 
Börsipäeva algust jälgima tulnud 
Tallina linnapea Tõnis Palts ja 
Tallinna Vee juht Bob Gallienne 
suruvad rahulolevalt kätt, kui 
Tallinna Vee aktsia kohe kiirelt 
kerkima hakkab.    

   Foto: Julia-Maria Linna

Oma meeskonnaga kolmandaks jäänud Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits auto-
maatselt finaali ei pääse, võimalus sinna jõuda on veel loosiga.

Võistlusel Autolehte esindav Meelis Saar valmistub taskurattasõiduks oma tänava-
kingi teibiga turvates.

Taskuratta selga ära mahtumine 
nõuab mõningast enda akrobaatilist 
kokkuvoltimist.

Kreutzwaldi 23, Tallinn tel 1677

www.olympic-casino.net

R 03.06 kl 21.00
Spordipidu

Andrus Värniku
ja ansambel

KALA-ga
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Nele-Liis Vaiksoo kiisu on esimestes lavaproovides veel maskita. Esietenduseks on kassidel juba rollile vastav grimm.  

                                      
                                

                                
                                

                         Foto: Allan Proosa

Isegi neil, kel on 
olnud õnne näha 
maailmakuulsat 
muusikali “Cats” 
Londonis või 
Broadwayl, on 
põhjust ette võtta 
tee Tartusse, sest 
Vanemuise lavas-
tus on sootuks mi-
dagi muud. 

 Christel Karits 
christel.karits@aripaev.ee

Vanemuise teater toob 
lavale briti muusikalimeist-
ri Andrew Lloyd Webberi 
ühe armastatuima muusikali 
“Cats” oma võtmes. 

“Kindlasti on meie liiku-
mine teine. Ka pildiliselt ole-
me lavastanud natuke teises 
võtmes. On veidi paroodiat, 
kitši ja irooniat,” avab lavas-
taja Dmitri Harchenko, kel on  
“Catsiga” kümne aasta tagune 
põgus kogemus olemas. “1995. 
aastal ei saanud me luba muu-
sikali lavale toomiseks ja te-
gime ühe piletiteta etenduse,” 
meenutab ta. Täna on Andrew 
Lloyd Webberi kompanii and-
nud eestlastele lavastamiseks 
rohelise tee ilma nendepoolsete 
ettekirjutusteta. 

Ka koosseisu suurus on ori-
ginaalist erinev. Eesti trupp on 
pea poole suurem – 24 tegela-
se asemel on laval 40, kuna 
kaastegev on ka balletirühm, 
kelle kanda jääb suur osa 
tantsunumbritest. “Olen seda 
võtnud kui tantsulavastust, 
kus on sümbolid läbi liikumi-
se. Pilt on väga ilus ja arvan, 
et kohati on tantsunumbrid 
keerulisemad kui originaa-
lis,” räägib Harchenko. Töö 
draama näitlejatega on tunnus-
tatud koreograafil ja tantsijal 
Dmitri Harcenkol esmakord-
ne. Süžeeliini on ta püüdnud 
tugevdada ja suur lootus on 
jõugu pealikku kehastaval Ai-
var Tommingal. Originaalis 
tuleks tema tegelaskuju lavale 
vaid kaheks lauluks, Vanemui-
se variandis on ta laval kogu 
etenduse. 

Briti muusikalimeistri And-
rew Lloyd Webberi kuulsamaid 
muusikale viib vaataja prügi-
mäele, kuhu on kogunenud 
kirev kari kasse, kes end lau-
lu ja tantsu abil tutvustavad. 
“Cats” põhineb T. S. Elioti 
värsiraamatul “Old Possum’s 
Book of Practical Cats”. “Cats” 
on kahtlemata And-rew Lloyd 
Webberi kõige kirevama muu-
sikaga teos, mille kuulsaimat 
hitti “Memory” on ettekandnud 
sajad lauljad üle maailma. Va-
nemuise laval esitab “Memory” 
eestikeelsena Maarja-Liis Ilus.

“Muusika kõlab eesti keeles 
väga hästi ja tõlge on õnnestu-
nud ja väga vaimukas,” kinni-
tab produtsent Paavo Nõgene. 
Ta kiidab ka Dmitri Harchenko 
koreograafiat. “Harchenko on 
väga laia silmaringiga ja fan-

Vanemuises esmaetendub 
seniolematu “Cats”

taasiarohke lavastaja. Ta on 
meie teadlik valik, kuna oli 
soov luua senisest midagi eri-
nevat.”

“See on üldse vist kolmas 
kord “Catsi” ajaloo vältel, kui 
Andrew Lloyd Webberi kom-
panii on andnud loa etendust 
oma nägemuse järgi interpre-
teerida,” ütleb kostüümikunst-
nik Gerli Tinn, kes kasutas 
antud vabadust täiel määral 
ära. Nii ei ole Eesti publiku 
ees kassid nende klassikalis-
tes kostüümides, vaid hoopis 
Inglismaaga seotud tegelased, 
nagu näiteks kuninganna ema, 
biitlid, Freddie Mercury, Da-

vid Beckham ja Harry Potter. 
“Originaalis on tegelased la-
val algusest lõpuni samades 
kostüümides, meil on tõeline 
kostüümidraama, käib tõsine 
kostüümide vahetamine,” avab 
Tinn. Paari läbimängu põhjal 
ütleb ta, et kõik teevad oma osi 
hästi. Tinni lemmikud on Koit 
Toome ja Bert Pringi. “Maarja-
Liis laulab nagu kulda ja liigub 
hästi. Tantsuga saavad kõik 
hakkama,” lisab ta.  

Solistidena teevad lavas-
tuses kaasa veel Janika Silla-
maa, Nele-Liis Vaiksoo, Lauri 
Liiv, Aivar Tommingas, Katrin 
Pärn, Jaan Willem Sibul, And-

res Mähar, Rolf Roosalu, Helen 
Hansberg, Julia Botvina, Siiri 
Koodres, Laili Jõgiaas, Katrin 
Kapinus, Ave Terasmaa ja Mar-
ko Lillemägi. “Catsis” osaleb or-
kester ja bänd. Lavastuse muu-
sikaline juht ja dirigent on Tar-
mo Leinatamm, kunstnik Riina 
Degtjarenko ja valguskunstnik 
rootslane Palle Palmé.

“Oleme endas väga kindlad 
ja olen veendunud, et meie 
“Cats” on võrreldav maailmas 
etenduvatega,” ütleb produt-
sent Paavo Nõgene nädal enne 
Vanemuises toimuvat esma-
ettekannet. “Esietendusele on 
saabumas ka Andrew Lloyd 

Webberi kompanii esindaja 
ja usun, et me suudame talle 
pakkuda elamust.”

Piletitega on Nõgese sõnul 
aga kurvad lood, sest kuni 
augusti lõpuni on saalid välja 
müüdud. Mõned broneeringud 
võivad siiski vabaneda ja kes 
ei malda sügiseni oodata, võib 
paar nädalat enne etendusi 
Vanemuise kassasse helistada, 
sest üksikuid pääsmeid võib 
olla. Kui kaua “Cats” Vanemui-

se repertuaaris püsib, on pro-
dutsendil raske öelda. “Usun, 
et see jääb 60–70 etenduse 
kanti,” prognoosib ta. 

Vanemuise “Cats” on teki-
tanud huvi ka piiri taga. Eriti 
suureks on see paisunud Lätis, 
kust on Tartusse saabumas 
nii palju muusikalihuvilisi, et 
tootmisse on läinud lätikeelsed 
reklaammaterjalid.

Etendus kestab  2 tundi ja 
10 minutit.

Kõigi aegade 
enimmängitud muusikal
� Andrew Lloyd Webberi muu-
sikal “Cats” on näide sellest, 
kuidas algselt teostamatuna 
näiv idee võib osutuda äär-
miselt edukaks. Tänaseks on 
“Catsi” puhul tegemist kõigi 
aegade enimmängitud muu-
sikaliga. 

1981. aastal Londoni West 
Endis esietendunud “Cats” pü-
sis seal järjest laval kuni 2002. 
aasta maikuuni – ehk 21 pikka 
aastat. Selle aja jooksul anti 
New London Theatre’is kokku 
üle 9000 etenduse ja vaatajaid 
sai lõpuks kokku üle 8 miljoni 
inimese.

Londonis on “Cats” toonud 
sisse ligi 3,5 miljardit Eesti 
krooni, kogu maailmas ühte-
kokku rohkem kui 35 mil-
jardit. Ainsana on “Catsist” 
rohkem teeninud muusi-
kal “Ooperifantoom”, mille 
autor on samuti Andrew 
Lloyd Webber. Broadwayl 
kestis “Catsi” lavaelu järjest 
18 aastat, Winter Garden 
Theatre’is anti kokku 7485 
etendust.

“Catsi” tuntuim hitt 
“Memory”, mida esitas 
Elaine Paige, jõudis kohe 
pärast esietendust edeta-
belite tippu. “Catsi” sal-
vestis võitis Grammy ning 
lavastus ise kaks Laurence 
Olivier’ auhinda.

“Cats” on tõlgitud roh-
kem kui kümnesse keelde, 
seda on esitatud ligikau-
du 30 riigis ja 300 linnas 
Buenos Airesest Soulini 
ja Helsingist Singapu-
rini. Teater Vanemuine

fookuses
Muusikal “Cats”
• esietendus: 

9.06. kl 19 Vane-
muise suures majas 

• etendused suvel: 
10.06. kl 19, 11.06. 
kl 12, 11.06. kl 19, 
12.06. 
kl 12, 12.06. kl 19, 
13.06. kl 19, 15.06. 
kl 19, 16.06. kl 19, 
17.06. kl 19, 18.06. 
kl 12, 18.06. kl 19

• piletid: üksikud 
broneeringust 
vabanevad kohad 
100–245 kr

” See on üldse vist kolmas kord “Catsi” ajaloos, 

kui Andrew Lloyd Webberi kompanii on andnud 

loa etendust oma nägemust järgi interpreteerida.

Gerli Tinn, kostüümikunstnik
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arvamus
toimetaja Christel Karits, tel 667 0218, e-post christel.karits@aripaev.ee

tasub minna
Kontsert
Smilersi suvetuur saab alguse 9. juunil Paide lauluväljakult.

Teater
Draamateatris esietendub verd tarretama panev õuduslu-
gu “Naine mustas” ja Linnateatris suvelavastus “Loomade 
farm”.

Perega
Sel nädalavahetusel vanalinna päevadele Tallinna. Alates kella 
10st hommikul kuni südaööni tegemisi kõigile.

toimetuste vahele 

Ma olen mõneti õnnelik 
inimene, sest tervelt 

neli aastat oma elust on iga-
päevane tee mind vanalinna 
viinud. Üle Raekoja platsi 
ja läbi Saiakangi Laiale tä-
navale kooli ruttamine oli 
tavaline osa päevast, mille 
väärtust ehk alati hinnata 
ei osanudki. 

Nüüd tagantjärele vaada-
tes saan aru, millise õnnega 
koos olin ja kui palju mul 
vedas võrreldes nende tu-
dengitega, kelle õppehoone 
kusagile magistraali lähe-
dusse jäi. 

Aastad hiljem, kui ma 
mittepõlise tallinlasena siia 
tagasi olen jõudnud, ei jää 
päevade rutus eriti palju 
aega seda tegelikult käe-jala 
juures asuvat ilu nautida. Sel 
nädalavahetusel oleks aga 
põhjust aeg maha võtta ja 
minna vanalinna, sest juba 
24. korda toimuvad vanalin-
na päevad. 

Muidugi võib väita, et just 
saabuval nädalavahetusel 
on kõige õigem linnast üldse 
pageda, sest rahva kontsent-
ratsioon ühel ruutmeetril on 
siis ilmselt tavalisest tundu-
valt suurem. Kuid on ka või-
malusi rahulikumas vormis 
keskajatunne kätte saada. 
Kindlasti sobib selleks juba 
täna toimuv kirikute öö. 
Vaid mõned soovitused. 

Näiteks võib minna Uk-
raina kreeka-katoliku kiri-
kusse, kus kell 21 astuvad 

üles Helin-Mari Arderi trio 
ja Tallinna Nikolai kiriku 
meeskoor. Tund hiljem tule-
vad Toomkirikus Villu Veski 
ja Aare-Paul Lattiku poolt 
esitamisele Duke Ellingtoni 
“Vaimulikud kontserdid”.  
Samal ajal esinevad Rootsi-
Mihkli kirikus Kalevi kam-
merkoor ja kammerkoor Le 
Voci Norrast. Tund enne 
südaööd on Pühavaimu ki-
rikus et-tekandmisel Vi-
valdi “Aastaajad”. Esine-
vad Ooper-kvartett ja Jüri 
Aarma. Kui kirikukell on 
12 korda löönud, algab aga 
Oleviste kirikus “Kesköö Ave 
Mariadega”. 

Kindlasti võib sisse as-
tuda ka Sõpruse kinno, kus 
toimub PÖFFi suvekino, või 
põigata Linnateatri lavaau-
ku, kus saab näha “Loomade 
farmi”. Tegevust jagub igale 
vanusele ja maitsele. 

Tänavuste vanalinna päe-
vade hüüdlause on “Iga se-
kund on looming”. Kasutage 
siis oma aega loominguliselt 
vanalinna piires, sest vana-
linna ei saa unustada. 

  

    Vanalinna ei saa 
unustada 

Christel Karits
Puhkepäeva toimetaja

“Impro 3 – Punane Hanrahan”
4.06., 7.06. ja 8.06. kl 18 
Tallinna Linnateatris

teatrielamusMa ei ole ku-
nagi Iiri-

maal käinud. 
Ja seetõttu peaks oma väikese 
nokakese ehk hoopis kinni 
hoidma. Aga ei saa. “Impro 3 
– Punane Hanrahan” Tallinna  
Linnateatris on ka kõike muud 
kui hulk iiri lugusid.

Teatri lummusest on võima-
tu kirjutada. Õieti ei saa temast 
kirjutada nii, et see kõigile 
samamoodi mõistetav oleks. 
Sellel hetkel, kui on valgus 
kustunud ja iga hingetõmmegi 
tundub lärmaka käratsemi-
sena, oleme teatrisaalis kõik 
üksi, oma seniste kogemuste, 
teadmiste ja mälestuste kukil. 
Ja see, mida me pakutavast 
saame, sõltub valdaval määral 
meist endist. 

Jaanus Rohumaa on toonud 
Linnateatri lavale varemgi Iiri 
lugusid. Või kas nad siin, Ees-
tis mängituna, täidetud eesti 
näitleja hingega, enam nii väga 
iiri lood ongi? Küllap on neis 
kõige rohkem seda, mis eestla-
si ja iirlasi ühendab. Sarnased 
suured ja prisked ja sõjakuselt 
rammusad naabrid, kesine maa 
ja tuuline mererand. See, et iir-
laste lood ulatuvad kaugemale, 
ei ole mitte nende eelis, vaid 
pigem meie puudus. Me lihtsalt 
ei mäleta enam omi lugusid 
nii hästi. 

“Impro” toob saalisistujale 
kamaluga lugusid. Selliseid, 
mis on sündinud ammu, aga 
säilitanud sealjuures, tänu 
paljudele ümberjutustamistele, 
elamiseks vajaliku värskuse. 
Punane Hanrahan on laulik “Impro” lummus Linnateatris.                   Foto: Siim Vahur

“Punane Hanrahan” 
meelitab ära Iirimaale

ja õpetaja, kel-
le saatus viib 
oma elupaigast 

eemale. Saatus on siin loos 
üsna kuri, loobib Hanrahanile 
kaikad kodarasse ja nii jääb 
mees üsna õnnetult kahe maa-
ilma vahele. Ei ole talle kohta 
ei siin- ega sealpool. 

Rohkem vist rääkida ei 
saagi, sest lood ei ole mitte 
ümberjutustamiseks, vaid eda-
sirääkimiseks ja kui ma viimast 
teeks, siis poleks enam põhjust 
teatrisse minna. Aga seda ma 
küll ei taha. Iiri hõngu on tuba 
täis, lauldud laulud panevad 
südame õnnest värisema ja 
igas jutustatud loos on nii pal-
ju kurbust ja õnne, et eesriide 
langedes on südame kõik kojad 
ja vatsakesed magusat ärevust 
täis. Punase Hanrahani lugu on 
Linnateatri esituses ja Jaanus 
Rohumaa lavastuses just sel-
line, mida tahaks kohe, üsna 
kohe, uuesti. 

Ma ei tea, ei ole sugugi kin-
del, et eestlaste kalkunirooki-
mine Iirimaal selle loo juures 
just kõige olulisem nüanss on. 
Aga selge on see, et Iirimaalt 
tagasi tulles ei ole sinna läinud 
eestlastest keegi enam täpselt 
see, kes sinna minnes. Ja nii as-
jadele mõeldes tahaks isegi Iiri-
maale. Kasvõi lindu sulgedest 
vabastama või ehitusele. Näh, 
mis teater inimesega teeb.

Urmas Vaino

TRAVEL AGENCY

Aleksander Promet 
tel 610 9999
55 63 3926

Tallinn, Narva mnt 7 
(2. trepikoda, 2. k.)
Matkapunkt Vara

Vaata pakkumisi 
www.kinnisvaraplaza.ee

Eesti suurim müügis 
olevate maade valik.

Müüa SUUREL hulgal 
metsa-, põllu- ja 
elamumaad.
Hinnad al 2 kr/m2.

REIS IBÜROO 

Travibest

Ahtri 12, Tallinn              
Tel 646 6372
Tel 646 6370 
 travibest@travibest.ee     

Tallinna mnt 41, Narva
Tel 359 3510 
Tel 359 3516

www.travibest.ee

PAKUME PUHKUSEREISE:
Hispaania – Mallorca, Ibiza, Costa del Sol, 
Costa Daurada ................................  6495.-
Kreeka – Rhodos, Kreeta .................  5490.-
Horvaatia  .......................................  6290.-
Türgi – Antalya, Alanya, Marmaris, 
Belek, Bodrum, Kemer ..................... 5590.-
Maroko – Agadir .............................. 6990.-
Tuneesia ........................................... 4990.-
Portugal ........................................... 6995.-
Itaalia – Rimini, Sitsiilia .................... 7990.-
Grupile alates 6 in. soodustused! Väljalend 
Helsingist: Bulgaaria, Itaalia, Hispaania, Kreeka, 
Horvaatia, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, 
Tuneesia, Dominikaani Vabariik, Tai, Mehhiko

INDIVIDUAALREISID 
SUURLINNADESSE: 

PARIIS, ROOMA, PRAHA, 
BARCELONA, KÜPROS

VIISAD 
VENEMAALE

Võõrkeelte õppimine 
välismaal

Lennupiletite ja hotellide 
broneerimine lepingu hinnaga

pakub
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toimetaja Christel Karits, tel 667 0218, e-post christel.karits@aripaev.ee

3.06–9.06.
Estonia
3.06. kl 19 “Armastuse ja kirega”, 
ballett
4.06. kl 12 “Balletikooli gala”, 
ballett    
4.06. kl 19 “Barbara von 
Tisenhusen”, ooper
5.06. kl 19 “Luikede järv”, ballett
Rahvusooper Estonia, Estonia pst 4, Tallinn,           
info 683 1260

Eesti Draamateater
4.06. kl 19 “Naine mustas”
5.06. kl 19 “Naine mustas”
8.06. kl 19 “Naine mustas”
9.06. kl 19 “Naine mustas”
Eesti Draamateater, Pärnu mnt 5, Tallinn                 
info 680 5555, 
www.draamateater.ee

Kuum flamenkoõhtu 
Pärnu kuursaalis
� Laupäeval, 11. juunil as-
tuvad Pärnu kuursaalis üles 
tuntud f lamenkotantsija 
Nene Montoya Hispaaniast 
ja flamenkostuudio Amargo 
Eestist.

Nene Montoya on Ballet 
Flamenco de Madrid  esi-
tantsija ja üks koreograafe.

Ta alustas professionaalse 
tantsijana juba 12aastaselt, 
on lõpetanud Madriidi kon-
servatooriumi koreograafi 
ja tantsijana. Montoya on 
tantsinud tuntud Hispaa-
nia filmirežissööri Carlos 
Saura filmides “Flamenco”, 
“Sevillanas” ja “Salome”. 
Viimane suurem roll oli tal 
Jose läinud aasta augus-
tis Madridis esietendunud 
flamenkoballetis “Carmen”.

Nene Montoya on lisaks 
Hispaaniale töötanud nii 
tantsija kui ka koreograafi-
na Ameerika Ühendriikides, 
Kanadas, Jaapanis ja Hiinas, 
Mehhikos, Egiptuses ning 
pea kõikjal Euroopas. Kor-
raldajate sõnul iseloomus-
tavad teda tohutu lavaline 
sarm, perfektne tantsuteh-
nika ja elegantne stiil.

Flamenkotrupp Amargo 
on Eestis ainuke maailmas 
hetkel väga populaarset 
flamenco nuevo’t ehk täna-
päevast flamenkot viljelev 
stuudio. Lisaks klassikali-
sele flamenkole sisaldavad 
programmid show-tantsu, 
moderntantsu ja latiino-
tantsu elemente. Program-
mi iseloomustavad stiilsed 
erksad kostüümid, lehvikud, 
kastanjetid ja loomulikult 
flamenkole omane tuline 
kontsaklõbin. PP
Nene Montoya Hispaaniast ja 
flamencostuudio Amargo Eestist 
11.06. kl 19 Pärnu kuursaalis
Piletid 50 kr müügil kohapeal 
tund enne algust.

Rauhaluotto soolo “in-out/up-down, 
around”, Hobuveskis

Külalisetendused
3.06. kl 18 “Neli aastaaega”, Ugala 
etendus Heimtali Rahvamajas
4.06. kl 15 “Neli aastaaega”, Ugala 
etendus Heimtali Rahvamajas
5.06. kl 15 “Neli aastaaega”, Ugala 
etendus Heimtali Rahvamajas 
7.06. kl 18 “Jälle need naksitral-
lid” Nukuteater Rapla laululaval
8.06. kl 18 “Jälle need naksitral-
lid” Nukuteater Viljandi laululaval
9.06. kl 15 ja kl 18 “Jälle need 
naksitrallid” Nukuteater Pärnu Kalevi 
Staadionil
9.06. kl 18 “Et keegi mind val-
vaks” Tallinna Linnateater Köismäe 
tornis
9.06. kl 18 “ Vincent” Tallinna Linna-
teater Hobuveskis

Tallinna Linnateater
3.06. kl 21 “Loomade farm”
4.06. kl 21 “Loomade farm”
4.06. kl 18 “Impro 3 – Punane 
Hanrahan” 
4.06. kl 17 “Meeletu”
7.06. kl 17 “Meeletu”
7.06. kl 18 “Impro 3 – Punane 
Hanrahan”
7.06. kl 21 “Loomade farm”
8.06. kl 17 “Meeletu”
8.06. kl 18 “Impro 3 – Punane 
Hanrahan”
8.06. kl 21 “Loomade farm”
9.06. kl 21 “Loomade farm”
Linnateater, Lai 23, Tallinn                                     
info 665 0850,  

Endla teater
3.06. kl 19 “Deemon”
Keskväljak 1, Pärnu 80010

         

Nukuteater
3.06. kl 15 “Jälle need Naksitral-
lid” 
3.06. kl 18 “Jälle need Naksitral-
lid”
Nukuteater, Lai 1, Tallinn, 
www.nukuteater.ee

Vanemuine
3.06. kl 19 “Ah, ilma naisteta...”
3.06. kl 19 “Macbeth”, Sadama-
teatris
9.06. kl 19 “Cats”
Vanemuine, Vanemuise 6, Tartu, info 744 0100

Teater NO99
7.06. kl 19 “Müüt ja Riitus”
8.06. kl 19 “Kuus tegelast autorit 
otsimas”
9.06. kl 19 “Metspart”
Sakala 3, Tallinn

Vanalinna päevad
3.06. kl 17 Fine 5 koolitantsu lau-
reaattööd Hobuveskis
3.06. kl 19 “in-out/up-down, 
around” – Jattamarie Rauhaluotto,  
“Minu helid” – Külli Roosna, Hobuveskis
3.06. kl 19 “Iwona, burgundi 
printsess”, Theatrum 
4.06. kl 17 Lühitantsuetendused – Fine 
5 koolitantsu laureaattöö; meestepro-
jekt “Tööprotsess”; Külli Roosna, 
Hobuveskis
4.06. kl “Iwona, burgundi print-
sess”, Theatrum
4.06. kl 19 Tantsuetendused “24 tun-
di” – Fine 5 tantsuteater ja Jattamarie 
Rauhaluotto soolo “in-out/up-down, 
around”, Hobuveskis
4.06. kl 19 “Palju õnne argipäe-
vaks” – A. H. Tammsaare nim teatri 
etendus Tallinna Toomklubis
5.06. kl 19 Tantsuetendused “24 tun-
di” – Fine 5 tantsuteater ja Jattamarie 

� Suveõhtuteks pakub Eesti Draamateater oma pub-
likule Stephen Mallatratti kummitusnäidendit “Nai-
ne mustas”, mis on kirjutatud Susan Hilli samanime-
lise raamatu põhjal. Lavalugu raamib Inglise stiilis 
suveõhtu improviseeritud ajastutruus kohvikus. 

“Naine mustas” on painajalik ja haarav kummi-
tuslugu ainult kahele näitlejale – ja kummitusele. 

Kunagisest õudsest kogemusest vabanemiseks 
palkab Arthur Kipps appi ühe näitleja. Ta kavatseb 
ammused sünged sündmused uuesti täpselt läbi 
mängida, inimestele oma traagilise loo ära jutusta-
da, et see siis unustada. Ent mäng kasvab millekski 
enamaks, meeste endi teadmata äratavad nad kum-
mituse taas. Ja too valib välja uue ohvri.

Susan Hill on üks tänapäeva inglise kirjanduse 
tipp-prosaiste. “Naine mustas” ilmus 1983. aastal, 
pärast kirjaniku vahepealset pikka vaikimist ning 
sai kohe väga populaarseks. Rahvusvahelise edu tõid 
Stephen Mallatrati dramatiseering ja BBC telefilm. 
Praegu kuulub “Naine mustas” Inglismaal keskastme 
kooliõpilaste kohustusliku kirjanduse hulka.

“Naist mustas” kirjutama asudes tegi Hill nime-
kirja kohustuslikest kummitusloo komponentidest: 
“Eriti hästi sobib sedasorti Inglise maastik, mida ma 
hästi tunnen ja väga armastan: võimsa eripärase 
atmosfääriga kaunis ja pahaendeline idaranniku 
loodus, lagedad sünged nõmmed, udused sood. 
Tähtis on ka üksildane, mingil põhjusel muust ilmast 
ära lõigatud koht, kust ei pääse minema – soosaar, 
kauge või tormivangis üksildane maja… Lisatagu 
mahajäetud surnuaed, veidrad öised hääled, kurja-
kuulutav vaikus, inimesed, kes teavad saladust – ja 
lugu hakkab iseenesest kerima.” 

Kõigepealt mõtleski ta välja koha, siis noore juris-
ti, seejärel kummituse ning lõpuks süžee. Siis läks 
loo kirjapanek juba kiiresti, seitsme nädalaga.

Lisaks klassikalisele hirmuelamusele peaks au-
tori sõnul inimestele hinge minema ka selle loo 
moraal. 

“See pole lihtsalt üks hirmulugu,” arvab ta. 
“Jennet Humfrye’l on kummitamiseks tõsine põhjus: 
kättemaks oma hukkunud lapse eest. Ta ei suuda 
andestada, üle saada, sellest põrgust vabaneda. 
Ta kerib lõputult edasi-tagasi toda õnnetust, oma 

Kummitusnäidend ja inglise stiilis suveõhtu Eesti Draamateatris

leina ja kättemaksu. Ta on igaveseks 
sellesse lõksu takerdunud. Loo mo-
raal on minu arvates see, et ükskord 
tuleb leppida… Lein ja süüdistused peavad kord 
lõppema.”

Mallatratti loo dramatiseeringut lugedes võlus 
Hilli selle teatraalsus: kogu töö teeb ära vaatajate 
kujutlusvõime. Ehk nagu hiljem kirjutaski lavastuse 
kriitika: “Kaks head näitlejat ja peotäis rekvisiite, 
lihtsad heli- ja valgusefektid, ei mingit otsest vägi-
valda ega vereloike raamatukogutoa põrandal – ja 
ometi tekitab lavastus hirmutunde, mis sunnib sind 
teatris tooli ääre külge klammerduma (kui mitte 
lausa selle alla ronima).”

Eesti Draamateatris toob “Nai-
se mustas” lavale Priit Pedajas. 
Kunstnik on Pille Jänes ja valgus-

kunstnik Airi Eras.
Osades Ain Lutsepp, Tiit Sukk ja Mirtel Pohla.
Tund enne ja pärast etendust pakub Le Bonaparte 

Catering Inglise Salongis hõrgutavaid suupisteid 
nagu Petits Fours’i valikuid, saiakesi, trühvleid, va-
huveini ja siidrit ning teevalikut külmast kuumani. 
Salong on avatud kl 18–22.15. Christel Karits

suvelavastus

Amargo           Foto: Pärnu kuursaal

“Naine mustas” 
esietendus Eesti Draamatetri suures saalis 
4.06. kl 19, veel 5.06., 8.06. ja 9.06. kl 19

Etendust kannavad kaks head näitlejat – Ain Lutsepp ja Tiit Sukk.                     Foto: Teet Malsroos
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kontsert

plaat
     

Rob Thomas 
“Something To Be” (Atlantic)
www.robthomasmusic.com

Olla keegi

� Rob Thomase oma bänd 
Matchbox Twenty oli 90nda-
tel USA edukamaid, aga siin 
tekiks enamikul raskusi 
ühegi nende hiti meenu-
tamisel. Santanaga tehtud 
“Smooth” tegi laulja nime 
hoobilt terves maailmas 
tuntuks ja nüüd saab näha 
kui kõva bränd ta päris 
sooloesinejana on. Veel hu-
vitavam oleks näha, kas see 
plaat Ameerika tänapäevast 
ja tasemel rokki kodumaalt 
kaugel müüa aitab. Näi-
teks Justin Timberlake tegi 
N’SYNCist lahkudes r’n’b’le 
miljoneid uusi uksi lahti. 
“Lonely No More” on juba 
praegu planeedi suurimaid 
hitte ja siit on palju lisa 
tulemas. Thomas pole suur 
sõnameister, kuid mällu-
jäävaid refrääne ta valdab 
ja produtsent Matt Serletic 
oskab stuudionippidega asju 
huvitavaks teha. Tom Petty 
ja Sheryl Crow isiklike ki-
tarristide Mike Campbelli ja 
Jeff Trotti osalust on samuti 
kosutav kuulata. Peavoolu 
poproki segmendis tõeline 
meistritöö ja suurepärane 
õppematerjal, kuidas klas-
sikaline žanr lihtsate nippi-
de abil ajaga kaasas käima 
panna. Kommertstoode kül, 
aga see-eest tugeva muusika-
sisaldusega.

Lennart Beat, muusikasõber

3.06–9.06.
Vanalinna päevad
3.06. kl 12 Aavo Otsa muusika-
stuudio trompetiansambel 
Nunnatorni kaitsekäigus
3.06. kl 15 “17.–18. sajandi tem-
peramentsed helindid” – Marju Rii-
sikamp (klavessiin), Alina Sakalouskaya 
(mandoliin)
Kiek in de Kökis
3.06. kl 16 “Sailors Dream” 
Suurtükitornis Paks Margareta
3.06. kl 17 “Kellaviietee” – Kristiina 
Are, Ene Nael (Klavessiinid), Tarmo 
Song (tekst) 
Assauwe tornis
3.06. kl 18 Tallinna Tuletõrjeühin-
gu puhkpilliorkester 
Viruvärava mäel
3.06. kl 19 Kaminamuusika: Dave 
Murphy, Jaak Johanson 
Vanalinna Muusikamajas

� Tubina festivali mõlemad külalisor-
kestrid on sel nädalal Soomest: teisipäe-
val mängisid Tampere Filharmoonikud 
Eri Klasi juhatusel, täna esineb Helsingi 
Linnaorkester Leif Segerstami juhatu-
sel.

Brahmsiliku habemepahmakaga 
Segerstam on Põhjamaade mitmekülg-
semaid ja omanäolisemaid muusikuid, 
kelle iga esinemine kutsub esile sooja 
poolehoiu. Põhjamaade vanima profes-
sionaalse orkestri Helsingi Linnaorkestri 
peadirigent on Segerstam olnud kümme 
aastat.

Kontserdi esimeses pooles mängivad 
soomlased oma maa muusikat. 

Alustavad soome modernmuusika 
tuntuima ja armastatuma teosega, 
Einojuhani Rautavaara kontserdiga 
metsalindudele ja sümfooniaorkestrile 
“Cantus Arcticus”. 

Soome tuntuimalt heliloojalt Jean 
Sibeliuselt on kavas “Seits-

mes sümfoonia”. See oli 
Sibeliuse viimaseid 
teoseid enne suurt 
vaikimist, mis kes-
tis ligi 30 aastat. 
Helilooja ise nime-

tas selle “Sümfooni-
liseks fantaasiaks”. 
“Seitsmenda süm-
fooniana” kirjastas 
teose aasta hiljem 

Kersti Inno
Klas si karaa dio
 ••••••••••

3.06. kl 19.30. Tallinna Tuletõrje-
ühingu puhkpilliorkester 
Viruvärava mäel
4.06. kl 19 G. Otsa nim. Tallinna 
muusikakooli pop-džässansamblid
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õues 
4.06. kl 19 Kaminamuusika: Ro-
bert Jürjendal & Kitarristuudio 
Vanalinna Muusikamajas
5.06. kl 11 Norra puhkpilliorkes-
ter St Hallvards 
Kanuti aias
5.06. kl 16.30 “Neljakesi” – 
valik triosonaate 
Ajaloomuuseumis
5.06. kl 19 Eesti Muusikaakadee-
mia džässansamblid 
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õues
5.06. kl 19 Kaminamuusika: Mee-
lika Hainsoo. Hüvasti Tallinn! Ko-
lin Eestisse! Vanalinna Muusikamajas

Estonia kontserdisaal
3.06 kl 19 Tubin ja tema aeg 

2005, Helsingi Filharmoonikud, 
dirigent Leif Segerstam

Pärnu kontserdimaja
5.06. kl 19 XXI Sajandi Orkester 
esitleb: IV Klaudia Taevi nim. 
konkurss, finaalkontsert

Pirita kloostri 
kabel
5.06. kl 18 Tallinna Baroque, 
Uku Joller (bariton), Raivo Tarum 
(barokktrompet, tsink), Imbi Tarum 
(orel, klavessiin), Tõnu Jõesaar (viola 
da gamba, barokktšello) 

Theatrum
5.06. kl 22 “Laulud”, laulavad E. 
Eensaar ja Maria Peterson
06.06. kl 22 “Laulud”, laulavad E. 
Eensaar ja Maria Peterson

Paide laululava
9.06. kl 21 Smilersi Eesti tuur 

Ammende villa
9.06 kl 20 Bass Talk (Jaapan), 
Yoshio Suzuki – bass, Shinpei 
Inoue – flöödid, Soichi Noriki 
– klaver, Yoichi Okabe – löökpillid

Tartu Linnamuuseum 
09.06. kl 19 “Uitamised” 
Heli Reimann (saksofon), Külli 
Kudu (akordion), Taavo Remmel 
(kontrabass) 

Niguliste muuseum-
kontserdisaal
04.06. kl 16 Orelimuusika  
05.06. kl 16 Orelimuusika 

 

nädala kontsert

Brahmsiliku habeme-
pahmakaga dirigent Leif 
Segerstam tuleb dirigee-
rima Tubina “Legendaar-
set”.             Foto: Eesti Kontsert

Pärnu suves kõlab orel
� Täna algab augusti lõpuni 
kestev Pärnu kolmas oreli-
muusikafestival.

Eliisabeti kiriku peaor-
ganist ja festivali kunstiline 
juht Jaanus Torrim ütles, et 
sel aastal on neil pakkuda 
eriti põnevaid kontserte, 
sest koostööd tehakse nii 
Tallinna orelifestivali kui ka 
Pärnu David Oistrahhi festi-
valiga. Eliisabeti kirikus ei 
kuule üksi orelit, häält tee-
vad teisedki instrumendid, 
lauljad, terved koorid ning 
näha saab ehk kirikus veidi 
ootamatult priimabaleriin 
Kaie Kõrbi. 

Festivali avakontserdil 
kõlab orel kunstilise juhi 
Jaanus Torrimi käe all, esi-
tamisele tuleb tema enda 
teos, spetsiaalselt Eliisabeti 
kiriku uuele orelile kirjuta-
tud “Missa pro defunctis”. 
Kaasa teevad veel Eesti 
rahvusmeeskoor ja sopran 
Pille Lill. Pärnu orelifestivali 
kontserdid toimuvad kõik 
reedeti Eliisabeti kirikus 
algusega kell 20.

Ülle Hallik, Eesti Raadio

Hanseni kirjastus. 
Tubina sümfoonia-
test esitab Helsingi 
Linnaorkester “Teise süm foonia” alapeal-
kirjaga “Legendaarne”, mis loodud 1937. 
aastal ja kõlab kui dramaatiline jutustus 
ammumöödunud aegadest. Helilooja uuel 
kodumaal Rootsis avastati teos kaks aas-
tat pärast tema surma. Muusikateadlane 
P.-A. Hellquist: “Šokk oli täielik… See oli 

midagi instrumen-
taalse reekviemi 
taolist katastroofi-

eelse Euroopa kohal. Dmitri Šostakovitši 
parimad 1930. aastate teosed võivad ehk 
olla kohati veidramad ja originaalsemad 
oma ajas, kuid nad vaevalt ületavad seda 
sümfooniat väljendusjõu poolest, mida 
peaks loetama kogu ennesõjaaegse muu-
sika kõige liigutavamaks helitööks.”
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Laupäev, 04.06 BONBONIS

SATURDATE

Meet your date on Saturdate

Piletid:
130.-, BB kaardiga 90.-
neidudele: kuni 24.00  65.-, 
BB kaardiga 0.-

DJ-d Madis Teesalu ja 
Indrek Vissak

Küsi oma reisibüroost!

info@horizontravel.ee
Tel. 640 90 53

EsmakordseltEsmakordselt
Eestis!Eestis!

OtselennudOtselennud
PortugaliPortugali

vaid 10 lendu,vaid 10 lendu,
18.05-20.0718.05-20.07

Rahvusvaheline muusikafestival 
“Tubin ja tema aeg”
3.06. kl 19 
Estonia kontserdisaalis
Helsingi Linnaorkester
Dirigent Leif Segerstam 

Legendaarne Soome dirigent Leif Segerstam 
juhatab Eduard Tubina “Legendaarset”
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3.06–9.06.
Coca-Cola Plaza
“Miss Eriagent 2: relvastatud ja 
väga võluv” (Miss Congeniality 2: 
Armed and Fabulous) kl 13.45, 20.40
“Eriväelasest lapsehoidja” (The 
Pacifier) kl 11.35, 16.20, 18.30
“Elevantsi film” (Heffalump Movie) 
kl 11.05, 12.50
“Tõlk” (The Interpreter) kl 14.05, 
16.55, 22.10 
“Allakäik” (Der Untergang) kl 14.35, 
17.55, 21.05
“XXX 2: Uus tase” (XXX 2: The Next 
Level) kl 11.30, 19.45
“Taevane kuningriik” (Kingdom of 
Heaven) kl 12.00, 14.55, 18.00, 21.15 

DVD, video 
“Mobiil”

� Jessica Mar-
tin on õpetaja 
ja ema, kelle 
elu muutub  
luupainajaks, 
kui ta röövi-
takse päeva 
ajal oma ko-
dust ja viiak-
se võõra maja pimeda-
le pööningule. Mõistmata 
röövimise põhjuseid ja kar-
tes oma elu pärast suudab 
Jessica valida katkise tele-
foni abil juhusliku numbri. 
Teises otsas vastab muretu 
Ryan, kes paisatakse mõne 
hetkega eluohtlikku sünd-
mustekeerisesse. Algab või-
dujooks ajaga, kui Ryan 
püüab leida Jessica enne, 
kui kõne katkeb. 

“Mobiil” on hingematvas 
tempos põnevusfilm, mille 
lavastas tõusev talent Da-
vid R. Ellis. Osades Chris 
Evans, Kim Basinger, Jason 
Statham, William H. Macy, 
Jessica Biel. 
“Cellular” 
VHS ja DVD saadaval Videoplanetis  

“Ghosts of the Abyss”
� 1912. aastal uppus maail-
ma suurim ja kõige luksus-
likum ookeani-
reisilaev Titanic, 
v i ies endaga 
kaasa enam kui 
1500 inimese 
elu. 2003. aas-
tal taaselustas 
kuulus Amee-
rika režissöör 
James Cameron Titanicu 
legendi. Seekord kaasas 
ta sellesse projekti maail-
ma kuulsaimad teadlased, 
uurijad, okeanoloogid ning 
ajaloolased, et jutustada 
kõikidest Titanicu saladus-
test ja et vaataja saaks sel-
le saladusliku reisi 4000 
meetrit vee all kaasa teha.  
“Ghosts of the Abyss”

DVD saadaval Videoplanetis  

Animakomöödia 
kogu perele
�  Eest imaa k inodes-
se on jõudnud igas va-
nuses vaatajale mõeldud 
animakomöödia “Madagas-
kar”, südamlikult naljakas 
lugu sellest, kuidas hellita-
tud linnaloomad džunglisse 
sattudes toime tulevad.

Lõvi Alex on linnadžung-
li kuningas, New Yorgi loo-
maaia põhiline vaatamis-
väärsus. Tema ja ta parimad 
sõbrad, sebra Marty, kael-
kirjak Melman ja jõehobu 
Gloria on elanud alati õnd-
sas vangistuses, nautides 
korra päraseid eineid, sooja 
eluaset ja publiku imetlust.

Ühel õhtul aga kasutab 
uudishimulik Marty ping-
viinide abi ja läheb linna 
peale hulkuma. Muretsevad 
sõbrad järgnevad talle, mille 
tulemusel võetakse nad kõik 
kinni ja laaditakse laevale, 
mil sihiks Aafrika.

Kui hullumeelsed ping-
viinid laeva juhtimise üle 
võtavad, satuvad Alex, 
Marty, Melman ja Gloria 
eksootilisele saarele nimega 
Madagaskar. Seal peavad 
hellitatud linnaloomad kõ-
vasti pingutama, et tõelises 
džunglis toime tulla.

Tegelastele annavad oma 
hääled Ben Stiller, Chris 
Rock, Jada Pinkett Smith, 
David Schwimmer, Sacha 
Baron Cohen. Lavastajateks 
on Eric Darnell (“Zipelgad”) 
ja Tim McGrath. PP

“Madagaskar” (Madagascar,  
DreamWorks Animation 2005). 
Filmi pikkus 1 h 26 min. 
www.madagascar-themovie.com 
Alates 03.06. CC Plazas ja Ekraanis

“Heas seltskonnas” (In Good 
Company) kl 11.10, 16.40, 22.20
“Tont” (Boogeyman) kl 12.15, 14.40, 
19.55, 22.05
“Edevuse laat” (Vanity Fair) kl 13.40, 
19.10
“Star Wars: osa III – 
Sithi kättemaks” (Star Wars: Episode 
III – Revenge of the Sith) kl 11.45, 12.45, 
14.45, 15.45, 17.45, 18.45, 20.45, 
21.45
“Sin City” kl 11.15, 14.00, 16.45, 
19.30, 22.15
“Madagaskar” (Madagascar) kl 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00
“Stiilipidu” kl 17.30
Tallinn, Hobujaama 5, 
www.superkinod.ee

Sõprus
“Kapten Mõõkhammas” kl 13.45
“Skiso” kl 15.15
“Afganistani armid” kl 17.30 (v.a. 
P 5.06.)
“Sisemeri” kl 19.00
“Stiilipidu” ainult N 9.06. kl 21.30
PÖFFi suvekino. Herzog-Kinski: 
Aguirre, jumala viha kl 21.30 (v.a. 
N 9.06.)
Sõprus, Tallinn, Vana-Posti 8,                           
 www.kino.ee

Kosmos
Suletud! Avatakse 1. juulil
Kosmos, 
Tallinn, Pärnu mnt 45

Ekraan
“Taevane kuningriik” (Kingdom of 
Heaven) kl 19.15
“Madagaskar” kl 12.00 (08.06. ei 
toimu!), 14.00, 18.45
“Star Wars: osa III – Sithi kätte-
maks” (Star Wars: Episode III – Revenge 
of the Sith) kl 16.00, 21.00
“5x2” kl 17.15 
“Sin City” kl 12.15, 14.45, 22.00
Ekraan, Tartu, Riia 14

Mai
“Maski poeg” kl 15.15 L.P. ka kl 17
“Miss Eriagent 2: relvastatud ja 
väga võluv” kl 19.00, 21.00
Mai, Pärnu, Papiniidu 50, info 442 7123

Foto: www.superkinod.ee

� Jäääär ja Bonzo as-
tuvad üles Eesti suurtes 
kontserdisaalides, et esi-
tada nii enda kuulsaks lauldud lugusid 
kui ka teineteise laule. Laval on mehed 
ühise bändina, mis mängib saateks pea-
aegu kõikidele lugudele.

Kontserdi koondnimetuseks on “Viis 
(4+1)”, mis tähendab nii esinejate arvu, 
lauluviit kui ka koolipoisi parimat või-
malikku hinnet. Esitusele tulevad artis-
tide vanemad hitid kuid samas ka esma-
kordselt kõlavad lood. Lisaks on oodata  
huvitavaid üllatusesinejaid.

“Jäääär ei ole seni kasutanud külalis-
esinejaid ja nüüd on võimalik kätte saa-
da kolm kärbest ühe hoobiga – mõlemad 
artistid, vanad ja uued lood ja artistid 

Jäääär
         Foto: Juhan Pukk

Jäääär ja Bonzo esinevad kontserdisaalides
esitamas teineteise lugu-
sid,” põhjendab kontsert-
tuuriks tekkinud koos-

lust Tõun ehk Tõnu Timm. “See on 
väljakutse, mis tuleb kasuks kõigile 
osalejatele ja kindlasti ka publikule. 
Kokku on saanud ühtemoodi mõtlevad 
inimesed ja sellest saab sündida vaid 
head,” lisab Bonzo.

Jäääre liikmete sõnul on sellist muu-
sikat, nagu teevad Bonzo ja Jäääär, 
väga raske kuulata pubides ja kõrtsides, 
kus pooled külastajad kuulavad ja poo-
led joovad õlut ja söövad hapukapsast. 
“Sedasorti muusika õige koht oleks kas 
intiimsetes pisemates saalides või siis, 
miks ka mitte, akadeemilisemat laadi 
kontserdisaalides. Sellises muusikas on 

kontsert
tähtis paus, nüanss ja toon, mis sageli 
kõrtsimelus esile ei tule, aga mis teha... 
suuremates saalides kontserte anda 
saab harva ja ei jäägi muud üle kui 
kõndida pubidesse ja teha seda, mida 
ikka. On ka teatud osa publikust, kellele 
pubid ei sobi õhkkonna poolest. Miks 
mitte pakkuda võimalust ka neile? Me 
ei pea ennast kõrtsimuusikuteks, aga 
paratamatult oleme seda natuke siiski. 
Mis teha... life,” mõtiskleb InBoil. Tartsi 
hinnangul on Bonzoga koostöös tekki-
nud sünergia viinud bändide kunstilise 
taseme uude dimensiooni.

Kontsertide kunstilise tausta eest 
hoolitseb Eesti Loodusfoto konkursi 
võitnud Kaari Saarma oma fotodega.

Christel Karits

Jäääär ja Bonzo 
“Viis (4+1)”
3.06. Tartu Vanemuise kont-
serdimajas, 9.06. Tallinnas 
Estonia kontserdisaalis
Piletid 150 kr müügil kõigis Piletimaa-
ilma müügipunktides ja kontserdima-
jades üle Eesti. Kohapealt ostes 200 
krooni. Lisainfo: info@plaanb.ee 
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3.06–09.06.
Adamson-Ericu 
muuseum

Karin Luts (1904–1993). 
Sarjast “Esimesi Eesti nais-

kunstnikke” kuni 26.06.
Adamson-Ericu teoste 

püsiekspositsioon
Lühike jalg 3, Tallinn. Avatud K–P 11–18

Deco galerii
Deco galerii, Koidula 12a, Tallinn                                 
Avatud T–R 12–18, L 12–16

Draakoni galerii
23.05–04.06. Jaanika Okk “Lennu-
mõte”
23.05–11.06. Toomas Kuusing “Ha-
rilikud inimesed”
Draakoni galerii, Pikk 18, Tallinn                            
Avatud E–R 10–18, L 10–17

Vaal Galerii 
24.05–10.06. Calin Dan
Vaal Galerii, Tartu mnt 80d, Tallinn 
Avatud E–R kl 11–18, L 11–16

Eesti Ringhäälingu-
muuseum
“Saatejuhid Eesti Televisiooni 
ekraanilt” 
Vabriku pst 11, Türi 

Evald Okase muuseum
Uuendatud põhiekspositsioon 
Okase graafikast ja joonistustest 
Karja 24, Haapsalu. 
Avatud iga päev kl 12–18

Kristjan Raua muuseum
Püsiekspositsioon Kristjan Raua 
loomingust.
“Kaljo Põllu. Arhetüübid” 
kuni 25.06. 
K. Raua 8, Tallinn. Avatud N–L 10–17

Haus Galerii
“Visuaalsed tekstid”, Jüri Arrak 
kuni 3.06.
Haus Galerii, Uus 17, Tallinn                               
Avatud E–R 10–18, L 11–16    

jäi silma

raamat 

“Kaitseala”
� Kristiina Ehini “Kaitse-
ala” on meeleoluraamat, 
milles helisevad luulekee-
led puudutavad elu põhi-
väärtusi. Teoses vahelduvad 
luuletused sissekannetega 
päevaraamatusse – selli-
ne põiming annab lugejale 
ehk eredamalt aimu autori 
hinnangutest elu helgetele 
hetkedele… “1. august. Ime-
lik on praegu mõelda linna-
saginale. Siin saarel õitse-
vad ohakad ja meri helgib 
rahulikult. Sõin metsmaasi-
kaid ja puhastasin koridori 
seinu vanast rohelisest läik-
värvist. Järele jäi punakas 
vanaaegne krohv. Mõtlesin 
täna, kas õnn on see, kui 
sul on juba kõik. Või hoopis 
see, kui sul pole veel kõike ja 
saad sellest unistada? Või on 
õnn see, kui mingil imelikul 
põhjusel oled lihtsalt rahul 
sellega, mis on.” Kristiina 
Ehini tekstid on kauniks 
raamatuks kujundanud Eve 
Kask. Sobib kingituseks igas 
vanuses luulesõbrale.

Tiina Kolk    

“Kait-
se-
ala”
Kristiina 
Ehin,
kujundus ja 
illustratsioonid Eve 
Kask.
Huma 2005, 160 lk, 
pehme köide.

Kastellaanimaja galerii  
Eduard Vilde majamuuseum
Roheline aas 3, Tallinn                                        
Avatud K–E 10–17

Kunstihoone galerii     
“Maalimine keelatud” 
20.05–10.07.

Kunstihoone, Vabaduse väljak 8, Tallinn                
Avatud K–E 12–18

Kadrioru loss
“Šveitsi muusa. Angelika 
Kauffmann (1741–1807)” 
kuni 28.08.
Kadriorus Weizenbergi 37, Tallinn

Hobusepea galerii 
 “Ajukepp 3” Katrin Koskaru, Alvar 
Reisner, Elis Saareväli kuni 06.06.
8.06–20.06. Andrus Rõuk
Hobusepea 2, Tallinn                                                    
Avatud K–E 10–18

Eesti Meremuuseum
“Hollandi galiott Suurupi väinas”
Püsiekspositsioon Eesti merenduse 
ajaloost
Pikk 70, Tallinn

Rüütelkonna hoone
“Kohatunne. Eesti kunsti klassika 
18. sajandist 1940. aastani” 
kuni 28.08.
Kiriku plats 1, Tallinn 10130

Rahvusraamatukogu
Norra poliitiline karikatuur, pea-
näitusesaal 7.06–30.06.
“Tõllaga ja tõllata” Harulduste kogu 
näitusesaal, 17.–19. saj reisipilte rahvus-
raamatukogu kogudest. Kuni 20.10.  
Tõnismägi 2, Tallinn 

Tallinna botaanikaaed
Amplitaimed, kuni 12.06.
Kloostrimetsa tee 52, Tallinn

Assauwe torn
“Eksootiline Hiina läbi rahvarõi-
vaste” 
Müürivahe 12, Tallinn

� Näituse idee 
on pärit Pee-
ter Linnapi tä-
helepanekust – paljudesse 
jäädvustamist väärivatesse 
paikadesse on riputatud sil-
did “Pildistamine keelatud”, 
aga kas keegi on kusagil 
märganud kirja “Maalimine 
keelatud”?

Rahvusvahelisel näitusel 
esineb kümme kunstnik-
ku Itaaliast, Lätist, Rootsist, 
Saksamaalt, Soomest ja Suur-
britanniast. Eestit esindavad 
selles projektis Tõnis Saadoja 
ja John Smith.

“Usun, et “Maalimine kee-
latud” on suurim rahvusvahe-
line maalikeskne näitus Eestis 
läbi aegade, mis oma jõudu-
dega kokku pandud,” pakub 
kuraator Anders Härm. 

“Seda enam, et näitu-

Keelatud viljad kunstihoones

Tiina Kolk
kunstisõber

 ••••••••••

se idee kasvas 
välja lokaalse-
test vaidlustest 

maalikunsti tagasi tuleku üle, 
mis Eesti kunstikriitikas käes-
oleva sajandi alguses erakord-
se jõuga lahvatasid,” täheldab 
ta näituse saatesõnas.

Kõik osalevad kunstnikud 
töötavad kas kaudselt või 
otseselt maalivahenditega, 
ometigi ei ole tegemist maali-
näitusega. Enamik kunstnik-
ke on maali kui meediumi 
instrumentaliseerinud ning 
kasutavad seda lihtsalt oma 
ideede vahendamiseks. Nad 
on loobunud maali auto-
noomsuse tingimatust rõhu-
tamisest, nendib kuraator. 

Kõik kunstnikud on esin-
datud teoste seeria või kont-
septuaalse projektiga, mille 
ideede ja taotluste avamise 

võtme leiab iga külastaja läh-
tudes oma kunstitarbimise 
kogemusest, tõekspidamistest 
ja maitse-eelistustest. Kas on 
vaja kleepida silte “Maali-
mine keelatud”? Ehk leiate 
vastuse pärast näituse vaata-
mist.

“Pildistamine keelatud” - vaade kunstihoone näitusesaali.                            Foto: Dmitri Gerassimov

“Maalimine keelatud/No 
painting” 
kuni 10, juulini Tallinna Kunstihoones, Vabadu-
se väljak 6,  K–E 12–18
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PÜHAPÄEV, 5. juuni
 ETV

09.07 Tänane kava 09.10 Põrr ja Popi, animasari 
09.20 Johan, noor teadlane, animasari 09.30 Buratino te-
gutseb jälle, lastele 10.00 Õnne 13 10.30 Rahvusvaheline 
tsirkusefestival Massys, 2 
1.25 Pingviin Amundsen, lastefilm 
12.55 Meie Matthias, draamafilm 14.30 Ajalik ja ajatu 
15.00 Prillitoos 15.45 M-klubi 
16.10 Meie* 17.00 Keno Loto 17.01 Õhtune kava 
17.05 Härra Koba parandab autot, lastele 17.15 112* 
17.40 Kahe sõbra lood 18.00 Aktuaalne kaamera. Sport 
18.15 Tartu rattaralli 18.40 Päevad, mis vapustasid maailma 
18.45 Aktuaalne kaamera (vene keeles) 
19.00 ETV 50 Ajaproov: ETV-st elu keskele 19.40 Oru valitse-
ja, draamasari 20.30 Teletaip 
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 
21.15 Aeg luubis 21.35 Sport. Sport 21.49 Keno Loto 
21.50 Loodud tapjaks, kriminaalsari 
23.15 Matusebüroo, komöödiasari 
23.45 Soovid ja tegelikkus, 6/6, draamasari 
00.23 Homne kava
 

 KANAL 2
08.45 Top Shop, ostmine tugitoolist 
09.00 Fredi seiklused, lastele 
09.15 Onu Raivo jutupliiats, lastesaade 
09.30 Toyota esitleb: Metsik loodus: Troopiline Aasia 
10.00 Auh Show* 
11.00 HOOAJA VIIMANE! Jazzi kokakool 
11.30 Postimehe päev 2005* 
12.05 Mägi*, draamasari 
12.55 Hullud loomad 
13.30 Happy Hour* 
14.30 Väljalend*, tõsielusaade 
15.00 Võrkpalli otseülekanne: Euroliiga (Eesti–Vene) 
17.15 Spini ja Marty seiklused, koguperefilm 
19.00 Auh Show 
20.00 Pöörane seiklus, tõsielusari 
21.00 Raha nimel, märulikomöödia 
23.00 Autoralli MM-võistlused: Türgi etapi kokkuvõte 
00.00 Jalgpallurite naised*, draamasari 
00.55 Nõrgim lüli* 
01.45 Piinav suguiha*, dokumentaalfilm 
 

TV3
07.25 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.50 Casper, Tagasi 
tulevikku, X-mehed kurjuse vastu, multifilmid 
09.00 Tarzan, lastele 
09.30 Imelaps Malcolm, lastele 
10.00 Noor Herakles,  seiklusfilm 
11.40 Hoia ja keela* 
12.40 Eesti muusika karikas* 13.45 Cinemania* 
14.15 STOP!* 14.45 Lõuad 4: Kättemaks, põnevusfilm 
16.35 Ruudulipp, mootorispordi saade 
17.05 Musta Roosi lossi mõistatus 
17.30 Mandolino 
18.05 Naistevahetus*, tõsielusari 
19.00 Seitsmesed uudised 
19.20 Sport 19.30 Appi tõttab Stiilne Viisik, tõsielusari 
20.25 Seks ja linn, menusari 
21.05 Õnnenumbrid, komöödia 
23.10 Alias 
00.00 Rabarock 2005* 
00.30 Miss Kohting*, komöödiasari 
01.15 Kutsuge Cobra 11*, kriminaalsari

REEDE, 3. juuni
 ETV

06.07 Tänane kava 06.10 Hommikumuusika 06.25 Terevi-
sioon 08.45 Terevisioon* 
11.00 Loomasuu ei valeta*, animasari 11.10 Tour de danse* 
11.30 Tants kaamerale Vetekogu, 7/8* 
11.40 Björk*, muusikadokumentaal 
12.30 Loomalapsed, 1: Kaslased*, dokumentaalsari 
13.05 Filmiproov kuningast. Jüri Järvet 13.30 Kutsun välja 
tuld. Jesuiidid XX sajandi võitluses, dokumentaalfilm 
14.40 Ajalik ja ajatu: Assisi Franciscus 15.05 Dilemma* 
15.35 Kullavihm, 2/7, noortesari 16.00 Victor Martini 
missioon, dokumentaalfilm 16.57 Keno Loto 16.59 Õhtune 
kava 17.00 Aktuaalne kaamera 17.05 Felixi kirjad, animasari 
17.15  Kartulid ja draakonid, animasari 17.35 Tintini seiklu-
sed, animasari 18.00 Aktuaalne kaamera 18.15 Naine saarelt 
18.45 Aktuaalne kaamera (vene keeles) 19.05 TV 10 olüm-
piastarti 19.30 Piiri pääl, 5: Koiva äärest Harglasse 
20.00 Aktuaalne kaamera 20.05 Minu pere, komöödiasari 
20.35 Avatud toimik 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport 
21.34 Keno Loto 21.35 Sophie, Sissi väike õde, 2, telefilm 
23.10 Avril Lavigne’i kontsert 00.10 Homne kava

 KANAL 2
07.00 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.15 Lumivalgeke, 
animasari 07.45 Milagros*, draamasari 
08.35 Kodus ja võõrsil*, peresari 09.05 Metsik kass*, draa-
masari 10.00 Võluvägi*, fantaasiasari 10.50 Halloo TV  
11.50 Happy Hour* 
12.50 Kodustuudio* 
13.20 Nõrgim lüli* 
14.15 Top Shop, ostmine tugitoolist 
14.30 Halloo TV 
15.30 Kloun*, põnevussari 
16.30 Milagros, draamasari 
17.30 Metsik kass, draamasari 
18.25 Kodus ja võõrsil, peresari 
19.00 Reporter 
20.00 UUS HOOAEG! Võluvägi, fantaasiasari 
21.00 Ürghirm, thriller 
23.30 Tuvikesed, komöödiasari 
00.00 VIIMANE! Noored lõvid*, politseisari 
01.00 Mulla all*, draamasari 
02.00 Reporter* 

LAUPÄEV, 4. juuni
 ETV

08.42 Tänane kava 08.55 Kirikuelu kroonika 
09.10 Põrr ja Popi, animasari 
09.20 Johan, noor teadlane, animasari 
09.30 Buratino tegutseb jälle, lastele 10.00 Õnne 13 
10.30 Laulge kaasa!* 
11.00 Eesti lood 
11.25 Sinine ja must ja valge, dokumentaalfilm 
12.00 Unetus* 12.40 Loode kaudu põhja, filmiklassika 
14.50 Sophie, Sissi väike õde, 2*, telefilm 
16.25 15aastased, noortesari 
16.52 Keno Loto 
16.53 Õhtune kava 
16.55 AegRuum Koletised, kellega me kohtusime, 1 
17.45 Jalgpalli MM valikmäng: Eesti–Liechtenstein, vaheajal 
kell 18.45 Aktuaalne kaamera (vene keeles) 
20.00 Igaühel oma pill 20.30 Laulge kaasa! 
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.20 Sport. Sport 
21.34 Keno Loto 21.35 Kiirabihaigla, haiglasari 
22.20 Kaotatud ja leitud, menufilm 23.55 Ööfilm: Vägivaldne 
võmm 01.38 Homne kava

 KANAL 2
07.55 Top Shop, ostmine tugitoolist 
08.10 Autoralli MM-võistlused: Türgi etapi eelõhtu* 
08.40 Mootorite maailmas* 
09.00 Subboteja 10.00 Hooaeg 10.45 Kodustuudio 
11.15 Mamma mia*: Teine noorus 
12.00 Kodus ja võõrsil*, peresari 
14.05 Ameerika supermodell 3*, tõsielusari 
14.55 Komissar Rex*, politseisari 
15.50 Politseiülem*, kriminaalsari 
16.45 Rooli võim 
17.15 Kallis õde*, komöödiasari 
17.40 Miisu, Pontu ja muud loomad 
18.10 Everwood, peresari 
19.05 UUS! Mägi, draamasari 
20.00 Uudised. Ilm. Sport 
20.30 Postimehe päev 2005 
21.05 Mahvia!, paroodia-komöödia 
22.50 Spioonide kuningas, tõestisündinud lool põhinev 
põnevik 00.40 Patuteod, erootikafilm 
02.10 Uudised. Ilm. Sport*

nädala rosin!

vaata

“Ürghirm”
Kanal 2 3. juuni kl 21  
� Põnevik advokaadist, kes 
saab kliendiks peapiiskopi 
mõrvas süüdistava altari-
poisi. Võimalik, et piiskop 
oli poisse seksuaalselt kuri-
tarvitanud, aga ka esmapil-
gul ujedas kohtualuses on 
peidus varjatud pool. Mida 
sügavamale saladustesse 
tungitakse, seda enam sü-
veneb kahtlus, et tegelikud 
juhtniidid viivad hoopis 
mujale. Kes manipuleerib 
kellega? Kes on ohver ja kes 
kurjategija?
“Primal Fear” (USA 1996)
R: Gregory Hoblit O: Richard Gere, 
Edward Norton, Laura Linney

“Väike Nicky” 
TV3 4. juuni kl 21.10  
� “Oled ikka põrguline,” 
ütlevad paljud vanemad 
oma lastele, aga Nicky pu-
hul on sellel ütlusel täiesti 
teine tähendus. Nimelt on 
tema näol tegu ühega Va-
nakuradi kolmest pojast. 
Nüüd nõuab isa, et Nicky 
“pereäriga” tegelema hak-
kaks ning New Yorgist oma 
üleannetu vanema venna 
tagasi tooks. Lähebki väike 
Nicky suurde linna, ainsaks 
abiliseks rääkiv koer ja poisi 
enda saatanlikud võimed.  
“Väike Nicky” on häbitu ko-
möödia, mille tegijad pole 
lasknud end segada hea 
maitse piiridest ega muu-
dest sarnastest pisiasjadest. 

“Little Nicky” (USA 2000), komöö-
dia R: Steven Brill O: Adam Sandler, 
Harvey Keitel, Rhys Ifans, Patricia 
Arquette, Quentin Tarantino 

“Kaotatud ja leitud”
ETV 4. juuni kl 22.20 
� Restoranipidaja Dylan ta-
hab iga hinna eest võita  
prantslannast naabri Lila 
tähelepanu. Tüdruk on tul-
nud Ameerikasse, et liituda 
maineka sümfooniaorkestri-
ga, ent peagi ilmub kahjuks 
välja ka Lila endine peig-
mees Rene. Et leida ettekää-
ne ühiselt aega veeta, peab 
Dylan parimaks röövida Lila 
koer ja pakkuda end teda 
otsima. Kui koer neelab alla 
Dylani parima sõbra hoiule 
jäetud abielusõrmuse, hak-
kab plaan järjest suurema 
kaldega viltu minema. Jeff 
Pollacki lavastatud hoogne 
komöödia laenab ja kordab 
kõike, mida Ameerika ki-
nos huumoriga seostatakse.  
“Lost & Found” 
(USA 1999) O: David Spade, Arite 
Lange, Sophie Marceau

TV3
07.25 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.50 Casper, Tagasi 
tulevikku, X-mehed kurjuse vastu, multifilmid 
09.00 Tarzan, lastele 09.30 Imelaps Malcolm, lastele 
10.00 Sõbrannad 10.45 Lihtne Gourmet 
11.00 Nurgakivi 11.30 Hommiku köök 
12.00 Teie terviseks 
12.30 Tenerife*, tõsielusari 
13.30 Ootamatud abimehed, komöödia 
15.20 Rabarock 2005 
15.50 Ära vaata tagasi, komöödia 
17.35 Džunglistaar, tõsielusari 
18.25 Džunglistaar: Extra, tõsielusari 
19.00 Seitsmesed uudised 
19.20 Sport 
19.30 Päikesepüüdja 
20.05 Eesti muusika karikas 
21.10 Väike Nicky, komöödia 
23.00 Järgmisel reedel, komöödia 00.50 Rannavalve ööd, 
põnevussari 01.45 Telejazz SMS Chat 
03.25 Uudised 03.35 Sport

TV3
06.10 Naabrid*, peresari 
06.35 Top Shop, ostmine tugitoolist
07.00 Digimon, Siil Sooniku seiklused, Simpsonid, multifil-
mid 08.10 Metsik ingel*, draamasari 
09.15 Vihatud võõras, draamasari 
10.05 Kodu keset linna*, draamasari 
10.35 Rooside sõda*, peremäng 11.10 Tenerife*, tõsielusari 
12.05 Cinemania* 12.40 Hoia ja keela* 
13.35 Kullakesed, komöödiasari 
14.35 Naabrid, peresari 15.05 Kutsuge Cobra 11, krimi-
naalsari 16.05 Allveepolitsei, põnevussari 
17.00 Metsik ingel, draamasari 
18.20 Rooside sõda*, peremäng 
19.00 Seitsmesed uudised Sport 19.30 Kodu keset linna, 
draamasari 
20.30 C.S.I.: Miami, kriminaalsari 
21.25 Supermodellid maksavad kätte, romantiline komöö-
dia 23.15 Püünis, ulmefilm
01.15 Rannavalve ööd, põnevussari 
02.05 Telejazz SMS Chat 03.45 Uudised. Sport

Adam Sandler

Richard Gere

� Roger Thornhill töötab mainekas 
New Yorki reklaamibüroos. Eneselegi 
ootamatult tõmmatakse ta kummaliste 
sündmuste võrgustikku. 

Salapärane Phillip Vandamm röövib 
Rogeri, kuid sellega segadused veel ei 
lõpe ja algab 3000 miili pikkune taga-
ajamine läbi Ameerika. Arreteeritud 
purjuspäi sõitmise eest, vabaneb ta vaid 
selleks, et teada saada enda seotusest 
mõrvaga. Abiks Eve Kendall, kellega ta 
on äsja tutvunud, asub Roger müsteeriu-
mi lahendama. 

Alfred Hitchcocki lavastatud põne-
vuslugu kuulub kahtlemata filmiklassika 

hulka. Teadmatuses vaevlev kangelane 
märkab, kuidas tema elu tahtest sõltu-
mata uue suuna võtab. 

Loo elegantse ja intelligentse esitami-
se osas pole Hitchcocki ületada suudetud, 
isegi kui ei jõuta kokkuleppele, milline 
tema filmidest on tegelikult parim. Kui-
gi Hollywood jättis Hitchcocki Oscarita, 
võitis film preemia San Sebastiani fes-
tivalil. PP

ETV 4. juuni 12.40 

“Loode kaudu põhja”

“North By Northwest” (USA 
1959) 
R: Alfred Hitchcock 
O: Gary Grant, Eva Marie Saint, 
James Mason 

Gary Grant                  Foto: www.carygrant.net
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“Ingel nimega Michael” 

Kanal 2 9. juuni kl 21 
� Armas komöödia eba-
tavalisest inglist nimega 
Michael (John Travolta). 
Ajaleht National Mirror on 
valmis avaldama oma veer-
gudel mida tahes, kui see 
aga hästi peale läheb. Kui 
üks naine Iowast kinnitab, 
et tema juures elab ingel 
nimega Michael, haistab 
peatoimetaja ainet kõmu-
looks. Tippreporter Frank 
Quinlan (William Hurt) ja 
ajakirjanikuks pürgiv endi-
ne koerakasvataja Dorothy 
Winter (Andie MacDowell), 
kes esineb ingliteadlasena, 
suunduvad ingli kohta ma-
terjali koguma. Need paa-
dunud kahtlejad peavad Mi-
chaelit loomulikult petiseks, 
sest ta on ahelsuitsetaja, 
joob õlut, teeb pattu ja on 
muuski mõttes ebaingellik. 
Kuid ootamatult hakka-
vad toimuma kummalised 
lood...
“Michael” (USA 1996) R: Nora 
Ephron O: John Travolta, Andie 
MacDowell, William Hurt, Bob 
Hoskins

“Magus ja mõru”
TV3 7. juuni kl 21.30    

�  Mida teha, kui roo-
sad unistused kipuvad 
koost lagunema ja mui-
nasjutulist õnne varjuta-
vad hallid argimured? 
Lincolni kooli populaarsei-
mad tüdrukud ehk A-rühm 
põrkuvad selle murega, kui 
nende liider Diane (Marley 
Shelton) ja kooli staarsport-
lane Jack (James Marsden) 
tahavad pere luua. Paraku 
ei ole tänapäeval võimalik 
elada ainult armastusest ja 
lapseootel Diane on täie-
likus masenduses. Siis pa-
kubki Kansas (Mena Suvari) 
välja lahenduse: kui Patrick 
Swayze suutis filmis “Point 
Break” nii edukalt panku 
röövida, siis saab selle-
ga hakkama ka A-rühm! 
“Sugar & Spice”, komöödia

(USA 2001) R: Francine McDougall  

O: Mena Suvari, Marla Sokoloff, Sean 

Young, James Marsden    

ESMASPÄEV, 6. juuni

TEISIPÄEV, 7. juuni

KOLMAPÄEV, 8. juuni

NELJAPÄEV, 9. juuni

TV3
06.40 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.05 Digimon, Siil 
Sooniku seiklused, Simpsonid, multifilmid 
08.15 Sellel päeval 08.20 Metsik ingel*, draamasari 
09.10 Vihatud võõras, draamasari 10.00 Kodu keset linna*, 
draamasari 10.55 33 küsimust 
11.25 Hoia ja keela* 
12.25 Ruudulipp*, mootorispordi saade 
12.50 Hommiku köök* 13.20 Eesti muusika karikas* 
14.20 Naabrid, peresari 14.50 Medikopter 117, põnevussari 
15.45 Allveepolitsei, põnevussari 
16.35 V.E.R.I., draamasari 17.05 Sellel päeval 
17.10 Metsik ingel, draamasari 
18.05 C.S.I.: Kriminalistid, kriminaalsari 
19.00 Seitsmesed uudised Sport 
19.30 Kodu keset linna, draamasari 
20.30 Karen Sisco, põnevussari 
21.30 Küsimused ja vastused, draamafilm 00.05 Dragnet, 
politseisari 00.50 Sellel päeval 00.55 Sõjaprintsess Xena, 
fantaasiasari 01.40 Medikopter 117*, põnevussari 
02.25 Uudised Sport

TV3
06.35 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.00 Hommiku köök* 
07.25 Siil Sooniku seiklused, Simpsonid, multifilmid 
08.15 Sellel päeval 08.20 Metsik ingel*, draamasari 
09.10 Vihatud võõras, draamasari 
10.00 Kodu keset linna* 10.55 33 küsimust 
11.25 Sõbrannad* 12.00 Lihtne Gourmet* 
12.15 Rabarock 2005* 12.40 Väike Nicky, komöödia 
14.20 Naabrid, peresari 14.50 Medikopter 117, põnevussari 
15.45 Allveepolitsei, põnevussari 
16.35 V.E.R.I., draamasari 17.05 Sellel päeval 
17.10 Metsik ingel, draamasari 18.05 C.S.I.: Kriminalistid, 
kriminaalsari 
19.00 Seitsmesed uudised Sport 19.30 Kodu keset linna, 
draamasari 20.30 Totaalne muutumine: Võitlus kaaluga (2), 
tõsielusari 
21.30 Magus ja mõru,  komöödia 23.10 Miss Kohting, ko-
möödiasari 00.05 Seks ja linn*, menusari 00.45 Naisteva-
hetus*, tõsielusari 01.30 Sellel päeval 01.35 STOP!* 
02.00 Sõjaprintsess Xena, fantaasiasari 02.45 Medikopter 
117*, põnevussari 
03.35 Uudised Sport

TV3
06.35 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.00 Hommiku köök* 
07.25 Siil Sooniku seiklused, Simpsonid, multifilmid 
08.15 Sellel päeval 08.20 Metsik ingel*, draamasari 
09.10 Vihatud võõras, draamasari 10.00 Kodu keset linna*, 
draamasari 10.55 33 küsimust 
11.25 Hoia ja keela* 12.20 Päikesepüüdja* 
12.50 Magus ja mõru, komöödia 
14.20 Naabrid, peresari 14.50 Medikopter 117, põnevussari 
15.45 Allveepolitsei, põnevussari 
16.35 V.E.R.I., draamasari 
17.05 Sellel päeval 17.10 Metsik ingel, draamasari 
18.05 C.S.I.: Kriminalistid, kriminaalsari 
19.00 Seitsmesed uudised Sport 19.30 Kodu keset linna, 
draamasari 
20.30 Monk, põnevussari. Uus hooaeg 
21.30 Spartacus, põnevusfilm 
23.20 Surmav lask, märul 
01.15 Sellel päeval 
01.20 Sõjaprintsess Xena, fantaasiasari 
02.10 Medikopter 117*, põnevussari 
02.55 Uudised Sport

TV3
06.35 Top Shop, ostmine tugitoolist 07.00 Hommiku köök 
07.25 Siil Sooniku seiklused, Simpsonid, multifilmid 
08.15 Sellel päeval 08.20 Metsik ingel*, draamasari 
09.10 Vihatud võõras, draamasari 10.00 Kodu keset linna*, 
draamasari 10.55 33 küsimust 
11.25 Teie terviseks* 11.55 Nurgakivi* 
12.20 Mandolino* 12.50 Spartacus, põnevusfilm 
14.20 Naabrid, peresari 14.50 Medikopter 117, põnevussa-
ri 15.45 Allveepolitsei, põnevussari 
16.35 V.E.R.I., draamasari 
17.05 Sellel päeval 17.10 Metsik ingel, draamasari 
18.05 C.S.I.: Kriminalistid, kriminaalsari 
19.00 Seitsmesed uudised Sport 19.30 Kodu keset linna, 
draamasari 
20.00 Raport 
20.30 Murdumatu, politseisari 
22.30 Kontrollfaktor,  põnevusfilm 
00.20 Cinemania 
00.55 24: 16:00-17:00, 17:00-18:00, põnevussari 
02.25 Sellel päeval 02.30 Raport* 
02.55 Telejazz SMS Chat 
04.35 Uudised Sport

KANAL 2
07.00 Top Shop, ostmine tugitoolist 
07.15 Lumivalgeke, animasari 07.45 Reporter* 
08.35 Milagros*, draamasari 
09.25 Kodus ja võõrsil*, peresari 09.55 Metsik kass*, draa-
masari 10.50 Halloo TV 
11.50 Mulla all*, draamasari 
12.50 Hooaeg* 13.30 Halloo TV 
14.30 Top Shop, ostmine tugitoolist 
14.45 Auh Show* 
15.40 Kloun*, põnevussari 
16.35 Milagros, draamasari 
17.30 Metsik kass, draamasari 
18.25 Kodus ja võõrsil, peresari 
19.00 Reporter 
20.00 UUS HOOAEG! Kopteriässad, põnevussari 
21.00 Ingel nimega Michael, komöödia 
23.05 Wildboyz, action show 
23.35 Tuvikesed*, komöödiasari 
00.05 Hirmu faktor*, tõsielusaade 
01.00 Pöörane seiklus*, tõsielusari 
01.50 Ärapanija* 02.30 Baar*, tõsielusari 02.55 Hooaeg* 
03.35 Reporter* 

KANAL 2
07.00 Top Shop, ostmine tugitoolist 
07.15 Lumivalgeke, animasari 07.45 Reporter* 
08.35 Milagros*, draamasari 09.25 Kodus ja võõrsil*, pere-
sari 09.55 Metsik kass*, draamasari 
10.50 Halloo TV 
11.50 Politseikroonika* 
12.20 Võluvägi*, fantaasiasari 
13.15 Mootorite maailmas* 
13.30 Halloo TV 14.30 Top Shop, ostmine tugitoolist 
14.45 Auh Show* 15.40 Kloun*, põnevussari 
16.35 Milagros, draamasari 
17.30 Metsik kass, draamasari 
18.25 Kodus ja võõrsil, peresari 
19.00 Reporter 
20.00 Ameerika supermodell 3, tõsielusari 
21.00 Jalgpallurite naised, draamasari 22.00 Mulla all, 
draamasari 23.10 UUS! C-16: FBI, märulisari 
00.05 Tuvikesed*, komöödiasari 00.35 Osbourne’id* 
01.00 Politseikroonika* 
01.30 Ärapanija* 02.10 Baar*, tõsielusari 
02.35 Reporter*

KANAL 2
07.00 Top Shop, ostmine tugitoolist 
07.15 Lumivalgeke, animasari 07.45 Reporter* 
08.35 Milagros*, draamasari 
09.25 Kodus ja võõrsil*, peresari 09.55 Metsik kass*, draa-
masari 
10.50 Halloo TV 11.50 Hullud loomad* 
12.25 Ühe miili klubi*, draamasari 
13.20 Naljaviluks* 13.30 Halloo TV 
14.30 Top Shop, ostmine tugitoolist 
14.45 Auh Show* 15.40 Kloun*, põnevussari 
16.35 Milagros, draamasari 
17.30 Metsik kass, draamasari 
18.25 Kodus ja võõrsil, peresari 
19.00 Reporter 20.00 Politseikroonika 
20.30 Nõrgim lüli 21.30 Lõppkiirus, põnevik 
23.35 Tuvikesed*, komöödiasari 00.05 Mootorite maailmas 
00.20 Rannavolle: Speedo Summer Trip 2005 
00.50 Väljalend*, tõsielusaade 
01.20 Ärapanija* 02.00 Baar*, tõsielusari
02.25 Rooli võim* 02.55 Reporter* 
 

KANAL 2
07.00 Top Shop, ostmine tugitoolist 
07.15 Lumivalgeke, animasari 
07.45 Reporter* 08.35 Milagros*, draamasari 
09.25 Kodus ja võõrsil*, peresari 
09.55 Metsik kass*, draamasari 10.50 Halloo TV 
11.50 Everwood*, peresari 
12.40 Autoralli MM-võistlused: Türgi etapi kokkuvõte* 
13.30 Halloo TV 14.30 Top Shop, ostmine tugitoolist 
14.45 Auh Show* 15.40 Kloun*, põnevussari 
16.35 Milagros, draamasari 
17.30 Metsik kass, draamasari 
18.25 Kodus ja võõrsil, peresari 
19.00 Reporter 20.00 Hirmu faktor 
21.00 Väljalend, tõsielusaade
21.30 Beslani pantvangikriis, dokumentaalfilm 
22.30 Ühe miili klubi, draamasari 
23.30 Üle piiri*, reisisaade 00.00 Tuvikesed*, komöödia-
sari 00.30 Räpane Mackey*, politseisari 01.25 Ärapanija* 
02.05 Baar*, tõsielusari 02.30 Jazzi kokakool* 
03.00 Kodustuudio* 03.30 Reporter*  

ETV
06.07 Tänane kava 06.10 Hommikumuusika 06.25 Terevi-
sioon 08.45 Terevisioon* 
11.00 Prillitoos* 11.45 Kirikuelu kroonika* 
12.00 Loodud tapjaks*, kriminaalsari 13.25 Meie 
Matthias*, draamafilm 15.00 Kuldne trio - las ta olla 
15.35 Kullavihm, 3/7, noortesari 
16.00 Tuvide laulukoor, dokumentaalfilm 16.58 Keno Loto 
16.59 Õhtune kava 
17.00 Aktuaalne kaamera 17.05 Felixi kirjad, animasari 
17.15 Kartulid ja draakonid, animasari 17.30 Tintini seiklu-
sed, animasari 18.00   Aktuaalne kaamera 18.15 Jalgpalli-
päevik 18.30 Etnomosaiik, 1: Ukrainlased 18.45 Aktuaalne 
kaamera (vene keeles) 19.05 Juba suured, animasari 
19.30 Maa ja taeva vahel, 2, saade lennundusest 20.00 Ak-
tuaalne kaamera 20.05 Nürnberg, 1/4, dokumentaaldraama 
20.58 Summ 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport 
21.26 Keno Loto 21.30 Loomasuu ei valeta, animasari 
21.40 Välisilm 22.05 Välisilma eri: Astrid Kannel Iraagis 
22.58 Summ* 23.00 Meie salajane elu, draamasari 
23.45 Star Trek, ulmesari 00.34 Homne kava

ETV
06.07 Tänane kava 06.10 Hommikumuusika 06.25 Terevi-
sioon 08.45 Terevisioon* 
11.00 Nürnberg, 1/4*, dokumentaaldraama 
11.50 Tasakaal 12.15 Välisilm* 
12.40 Välisilma eri: Astrid Kannel Iraagis* 13.30 Looma-
suu ei valeta*, animasari 13.45 Väike armastuslugu, roman-
tiline komöödia 15.35 Kullavihm, 4/7, noortesari 
16.00 Tuberkuloos, dokumentaalfilm 16.58 Keno Loto 
16.59 Õhtune kava 
17.00 Aktuaalne kaamera 17.05 Felixi kirjad, animasari 
17.15 Kartulid ja draakonid, animasari 17.35 Tintini seiklu-
sed, animasari 18.00 Aktuaalne kaamera 18.15 Avatud toi-
mik (venekeelsete subtiitritega)* 18.45 Aktuaalne kaamera 
(vene keeles) 19.00 25. ülemaailmse noorte tsirkuseartisti-
de festivali hiilgenumbrid 20.00 Aktuaalne kaamera 
20.05 Parema elu nimel 20.58 Summ 21.00 Aktuaalne 
kaamera. Ilm. Sport 21.26 Keno Loto 
21.25 Väärtfilm 8 naist 23.15 Summ* 23.15 Meie 
salajane elu, draamasari 00.00 Suurem kui elu, 
kultuuridokumentaal 00.58 Homne kava

ETV
06.07 Tänane kava 06.10 Hommikumuusika 06.25 Terevi-
sioon 08.45 Terevisioon* 11.00 Parema elu nimel* 
11.50 Väärtfilm 8 naist* 13.40 Suurem kui elu*, 
kultuuridokumentaal 14.35 Tänan Teid. Laulab Anne Veski 
15.05 TV 10 olümpiastarti* 15.30 Kullavihm, 5/7, noorte-
sari 15.55 Euroopa mõtteviisid: Reykjavik 16.58 Keno Loto 
16.59 Õhtune kava 17.00 Aktuaalne kaamera 17.05 Felixi 
kirjad, animasari 17.15 Kartulid ja draakonid, animasari 
17.35 Tintini seiklused, animasari 18.00 Aktuaalne kaa-
mera 18.15 Estica: Toomkirik, 1 18.45 Aktuaalne kaamera 
(vene keeles) 19.05 Maksikoer Fik, animasari 
19.20 Hairlock Holmes uurib elu: Pastor ja Automüüja 
19.30 Ilus ja kolesterool 20.00 Aktuaalne kaamera 
20.05 Jalgpalli MM 2006 valikmäng: Eesti - Portugal. Otse-
ülekanne 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.12 Viking Lotto 
21.15 Jalgpalliülekanne jätkub 22.15 Sport 22.20 Summ 
22.21 Keno Loto 
22.25 dokkaader Artek - ideaalne suvelaager 23.20 Meie 
salajane elu, draamasari 00.09 Summ* 00.10 Varjus: Me-
hed ja poisid, 2/2 , kriminaalsari 01.00 Jalgpallipäevik* 
01.23 Homne kava

ETV
06.07 Tänane kava 06.10 Hommikumuusika 
06.25 Terevisioon 08.45 Terevisioon* 11.00 Teletaip* 
11.30   Maa ja taeva vahel*, saade lennundusest 
11.55 dokkaader Artek - ideaalne suvelaager* 12.50 Pehme 
ihu, filmiklassika 14.45 Piiri pääl, 5: Koiva äärest Harglas-
se* 15.10 Kogu tõde kukritest 
15.40 Kullavihm, 6/7, noortesari 
16.05 Unistuste pulmareis, dokumentaalfilm 
16.58 Keno Loto 16.59 Õhtune kava 
17.00 Aktuaalne kaamera 17.05 Felixi kirjad, animasari 
17.15 Kartulid ja draakonid, animasari 17.30 Altair Tähe-
maal, animasari 17.45 Hüdronaudid, animasari 
18.00 Aktuaalne kaamera 18.15 Dilemma: Reform vene 
koolides 18.45 Aktuaalne kaamera (vene keeles) 
19.05 Loomaaed kingakarbis, lastesari 19.30 Loomalapsed, 
2: Kaslased, dokumentaalsari 20.00 Aktuaalne kaamera 
20.05 Kuumad 70ndad, komöödiasari 20.30 Bingo! 
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. Sport 21.26 Keno Loto 
21.30 Loomasuu ei valeta, animasari 21.40 Tähelaev: Jaa-
gup Kreem 22.55 Meie salajane elu, draamasari 
23.40 Ray Charles ja tema trio 
00.50 Homne kava
 
 

John Travolta 
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Vaatamata sellele, et viima-
sed päevad on olnud Eesti 
suvele iseloomulikult vihma-
sed, ootavad kodumaised 
jalgpallihaiged kannatama-
tult selle suve suursünd-
must jalgpallis. 

 Urmas Vaino 
urmas.vaino@aripaev.ee

Taas on aeg kaheks alagrupikohtumi-
seks jalgpalli maailmameistrivõistluste 
kvalifikatsiooniturniiril. Erilise erutuse 
põhjuseks on asjaolu, et järgnevad kaks 
mängu peetakse kodus. Esmalt vahetab 
Eesti koondise kapten vimpleid Liech-
tensteini kolleegiga, mäng toimub eel-
oleval laupäeval, 4. juunil ning seejärel 
on ees kodukohtumine Portugaliga, 
pall pannakse mängu 8. juuni õhtul 
kell 20.15. 

Liechtenstein ja Eesti on pidanud 
jalgpalliväljakul kaks kohtumist. Esime-
ne omavaheline mäng peeti juba enam 
kui kümme aastat tagasi, 1993. aasta 
oktoobris. Eesti võitis selle mängu 2:0. 
Eestlaste jaoks positiivse tulemusega oli 
ka meie teine omavaheline kohtumine, 
mis toimus käesoleva kvalifikatsiooni-
turniiri raames. Mäletatavasti näitas 
Vaduzi staadioni tabloo mängu lõpp-
tulemuseks 1:2. Eesti poolel skoorisid 
selles mängus Kristen Viikmäe ja Joel 
Lindpere. Liechtensteini ainukest Eesti-
le löödud väravat mäletavad tulisemad 
fännid kindlasti ka. Artur Kotenko käte 
vahelt lahtipääsenud palli toimetas teise 
poolaja avaminutitel väravavõrku Fabio 
D’Elia. Nii see, üsna süütust ja justkui 
lahenenud olukorrast löödud värav, aga 
samuti Liechtensteini jalgpallikoondise 
hilisem vägitegu, 2:2 viik Portugaliga 
kodus, näitavad, et kääbusriigi jalgpal-
limeeskond ei pea nendest suuremat 
lugu, kes neid mütsiga lööma tulevad. 
Portugal, kes tollel õhtul jooksis välja-
kule sisuliselt oma parimas rivistuses 
ei suutnud enamat kui üks, Pauleta 
poolt löödud värav. Teise samas män-
gus löödud Portugali värava au kuulub 
juba Liechtensteini mängijale. Oluline 
on selle mängu juures ka fakt, et omad 
väravad lõi Liechtenstein peale seda, 
kui oli jäänud 0:2 kaotusseisu. Eesti 
koondis saab üsna sitke vastase, see on 
päris kindel.

Eesti–Liechtenstein, Eesti–Portugal! lühidalt

Nii nagu eelmiselgi korral, kodumän-
gudes Slovakkia ja Venemaaga, lähevad 
asjad ka sellel korral aiva dramaatilise-
maks. Paar päeva vahet ja seejärel on 
A. Le Coq Arenal juba kääbuse asemel 
tõeline jalgpallisaurus. Por-
tugali koondis on selline, kes 
paneb pea valutama kõikide 
maailma jalgpallikoondiste 
strateegidel. Tiitel “Euroopa 
Brasiilia” räägib enda eest. 
Elavat, aktiivset ja publikule 
silmailu pakkuvat jalgpalli 
oskab Portugal kindlasti 
mängida. Nende staaride 
nimekiri, kes Portugali eest 
mängivad või tahaksid seda 
teha, on lihtsalt öeldes väga 
pikk. Kõige selle juures on aga Eesti jalg-
pallisõbra jaoks mõned magusad agad. 
Kui matemaatiliselt, paberil peaks Eesti 
koondis kaotama Hispaania kaisukarule 
numbritega, mis isegi suured ja palju-
näinud spetsialistid punastama paneks, 
siis tegelikkuses asjad nii ei käi. Esiteks 

koosneb Portugali koondis suuremal 
määral mängijatest, kelle jaoks on ak-
tiivne hooaeg seljataga. Miljoneid tee-
nivad mehed on oma klubidele nii kallis 
kraam, et neilt kooritakse hooaja jooksul 

seitse nahka ja pressitak-
se välja kõik saadaolevad 
mahlad. Parim kinnitus sel-
lele on Portugali koondise 
juurest tulnud teated muu-
datustest võrreldes esialgu 
väljakuulutatud nimedega. 
Nii on lubanud koondise-
karva butsad uuesti varnast 
võtta ja jalga sobitada näi-
teks Luis Figo. Teine magus 
aga on sellise staarikeeduse 
ettearvamatu tujukus. Kõi-

ge ilmekamad näited tulevad meelde 
nii nende kodustelt EM-võistlustelt, mis 
lõppesid kodukoondise jaoks halvimal 
võimalikul moel kaotusega Kreekale. 
Sama tõestab omamoodi ka meie endi 
mäng, käesoleva valikturniiri raames 
Portugalis. Mäletatavasti kaotas siis Ees-

ti 4:0 ja mängu lõppu varjutas inetult 
tihe väravatesadu ja piinlike olukorda-
de rohkus Poomi värava all. Aga enne 
seda oli Eesti mänginud enam kui tunni 
jooksul nii, et Scolaril polnud pingil ja 
fännidel tribüünil erilist põhjust rõõmu 
tunda. Vastupidi, Operi löömata jäänud 
värav paneb ka praegu meenutades 
ohkama. Suureskoorilise kaotuse põh-
justeks on nimetatud nii mängu lõpus 
tekkinud väsimust kui ka toonase Eesti 
koondise peatreeneri Pijpersi viga, kui 
ta Terehhovi asemel Zahovaiko vahetas 
ja nii Ronaldole rohkem ruumi tekkis. 

Viimases kolmes mängus on Eesti 
koondis suutnud teisel poolajal ühe vä-
rava lüüa. Jääb üle loota ja pöialt hoida, 
et see statistika laieneb ka esimesele 
ning saab uhkemagi jätku. Esmalt Liech-
tensteini ja siis jalgpalli grandi Portugali 
vastu. Viimasega kohtudes on oodata ka 
enamat kui täismajapublikut – Lillekü-
la staadionile paigutatud lisatribüünid 
annavad lootuse ka neile, kes esimese 
hooga piletiostu maha magasid.

2000. aasta kodumängus Kadrioru staadionil suutis Eesti vastata Portugali kolmele väravale ühega.                        

Foto: Raigo Pajula, EPL

” Miljoneid 
teenivad 

pallurid on oma 
klubidele nii 
kallis kraam, et 
neilt kooritakse 
hooaja jooksul 
seitse nahka ja 
pressitakse välja 
kõik saadaolevad 
mahlad. 

Werner Herzogi ja Klaus 
Kinski koostööfilmide 
nädal
� 3.–9. juunini on kinos 
Sõprus PÖFFi suvekino 
raames Werner Herzogi ja 
Klaus Kinski koostööfilmide 
nädal.

Maailma kino ühe ka-
rismaatilisema filmipaari 
Werner Herzogi ja Klaus 
Kinski filmiprogramm toob 
vaatajateni viis filmikunsti 
kullafondi kuuluvat män-
gufilmi ja dokumentaalfilmi 
Kinski ja Herzogi pikaajali-
sest partnerlusest. 

Ekraanile jõuab kinoklas-
sika maailmanimi “Aguirre, 
jumala viha” (1972), mil-
lega sai alguse pikaajaline 
koostöö sakslasest Herzogi 
ja poola päritoluga näitleja 
Klaus Kinski vahel ning mis 
tõi Herzogile rahvusvahelise 
kuulsuse. Ka Herzogi lem-
mikteose alusel valminud 
õudusfilmi “Nosferatu – öö 
fantoom” (1978) ja aasta 
hiljem linastunud draama 
“Woyzeck” peategelase rol-
lis on Klaus Kinski. Saksa 
suurejoonelisemate filmide 
hulka kuulub veel Herzogi 
suurteos “Fitzcarraldo” 
(1982) ning režissööri vii-
mane koostööfilm Klaus 
Kinskiga – “Cobra Verde” 
(1987). 

Pärast Kinski surma 1991. 
aastal valmis Herzogi doku-
mentaalfilm “Minu parim 
vaenlane” (1999), mis rää-
gib avameelselt režissööri ja 
näitleja vahelisest armastu-
se-vihkamise suhtest. 

Koos filminädalaga on 
2.–29. juunini Rahvusraa-
matukogus avatud fotonäi-
tus “Film peab olema füüsi-
line. Werner Herzog”.

Christel Karits

Pöffi suvekino
3.06. kl 21.30 “Aguirre, jumala viha” 
4.06. kl 21.30
“Nosferatu – öö fantoom”
5.06. kl 21.30 “Woyzeck”  
6.06. kl 21.30 “Fitzcarraldo”  
7.06. kl 21.30 “Cobra Verde”

Hind

  345.-

Usun, et Kilk on haruldane persoon Eesti ärieliidi hulgas. Ühest küljest 
alustas ta oma äritegevust juba 30 aastat tagasi sügaval stagnaajal, 
laveerides keelatu ja lubatu piiril. Teisalt on tema tänane haare sedavõrd 
mitmekesine – alates pubidest ja kinnisvarast ning lõpetades sadamatega 
–, et annab imestada, kuidas ta seda kõike hallata jõuab.

Peeter Raidla, 
raamatu autor

„Rein Kilk – 
saatel ”

miljonisadu

saksofonihelide

Raamatu tellimine 
www.aripaev.ee/raamatuklubi, 
klubi@aripaev.ee
või 667 0108

Kas Rein Kilk on inimene, kellest tasub raamatut kirjutada?

Teata oma üritustestTeata oma üritustest
christel.karits@aripaev.ee

•  kvalifitseeritud infektsioonhaiguste 
   arsti nõuanne

•  vajalikud vaktsineerimised

•  rahvusvaheline 
   vaktsinatsioonipass

Eelregistreerimine tel 659 8594
Tööpäevadel 8–18
Paldiski mnt 62
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Kümned Eesti kirikud 
avasid viiendat suve 
järjest oma uksed rän-
duritele ja paljud neist 
pakuvad ka majutus-
teenust.
Marko Kaldur
aripaev@aripaev.ee

Massiivsete müüride vahel 
on vaikne ja turvaline. Jahe 
ruum, mis keskajal pakkus 
kaitset ründavate vaenuvägede 
eest, pakub nüüd varju suve-
kuumuse eest.

Siin on kõlanud nii koori-
laul kui ka sütitavad jutlused, 
manitsetud pattudest hoiduma, 
kirikus on tähistatud rõõmu-
pühasid. Pikkadel pinkidel on 
istunud noored ja vanad, omad 
ja võõrad, rahvahulgad ja va-
hel ka vaid üksikud inimesed. 
Ajaloolise pühakoja seinad on 
näinud paljusid põlvkondi ning 
lubavad nüüdki huvilisi oma 
saladusi uudistama.

Vastukaaluks 20. mai Puh-
kepäevas tutvustatud Eesti põr-
gulikele paikadele saab suvel 
põigata läbi ka pühakodadest 
ja kirikutest. Nimelt on viiendat 
aastat Eesti paljude kirikute uk-
sed suveajal avatud ka siis, kui 
seal ei peeta jumalateenistusi, 
palvusi või kontserte.

Maarjamaal tegutsevad eri-
nevad usuühendused on koon-
dunud ning avanud Eesti Kiri-
kute Nõukogu egiidi all hulga 
nn teeliste kirikuid kõikjal 
Eestis. Aasta ringi on avatud 
190 kaunimat sakraalhoonet 
– kirikud, kloostrid, kabelid, 
palvemajad, mis ühe egiidi all 
pakuvad võimalust hetkeks pu-
hata majesteetlike seinte vahel. 
Igale huvilisele on internetis 
avatud ka võimalus nende kiri-
kutega tutvuda.

Teeliste kirikud pole vaid 
pelgalt kohad, kus jumalateenis-
tusel käia või kiriklikke üritusi 
jälgida. Iga selline kirik peidab 

Põneva arhitektuuriga Jõhvi kindluskirikut hakati ehitama 14. sajandil, valmis sai see alles 
aastal 1875.                  Fotod: Maiu Kurvits

Eesti pühakojad kutsuvad  

Otselennud Tallinnast 
Telli Kevad-suvi 2005
reisikataloog!

Täpsem info www.horizontravel.ee 
Tel. 640 90 53, asume Estonia pst. 3.

Küsi oma
reisibüroost !
Küsi oma
reisibüroost !

Horizon Travel
i 

Horizon Travel
i 

4. sünnipäev!
4. sünnipäev!

Iga neljas re
isib TASUTA!

Iga neljas re
isib TASUTA!

Broneerijate
le kingitused!

Broneerijate
le kingitused!

Täpsed kampaaniareeglid: 

Täpsed kampaaniareeglid: 

www.horizontravel.e
e

www.horizontravel.e
e

Päevasteks huvireisideks mahub jahile 
korraga 24, mitmepäevasteks kuni 12 
inimest. Jaht on varustatud kambüüsi 
(kõik toidu tegemiseks), kütte, sooja 
vee, duši ja 2 tualettruumiga. 
Klientide kasutada on 11 koid.

Info ja reserveerimine telefonil 56 490 740, jahtlaev@email.ee
www.minna.ee

Asume Pirital Kalevi jahtklubis

Lisaks pakume nädalasi reise Gotlandile, Peterburi, 
Stockholmi ja Soome saarestikku.

Kui minna merele, siis MinnagaKui minna merele, siis Minnaga
Meeldiv lõõgastus lähedastele ja 

kolleegidele. Hea võimalus vaadata päi-
keseloojangut ja pidada sünnipäevi, 

ärikohtu misi, firmaüritusi merel. 
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turism

turismiuudised jalgu puhkama

endas huvitavaid ajaloomäles-
tusi, nii aastasadade taguseid 
kui ka värskemaid. Põnevad 
legendid kiriku asutamisest 
ja algaegadest, intrigeerivad 
faktid aastakümnete pikkusest 
allasurutusest, veidrad vahe-
juhtumid tänapäevast – kõike 
võib neist pühakodadest leida. 
Peaaegu kõigi Eesti kirikutega 
seondub mõni mainitud tee-
madest.

Neisse kirikutesse võib iga-
üks sisse astuda, et uudistada 
koja vägevust ja saada osa seal-
sest pühalikkusest, tihtipeale 
kuuleb kohapeal töötavatelt 
inimestelt ka paigaga seotud 
legende ning pärimusi.

Mõne Eesti kirikuga seostu-
vad legendid vennatappudest. 
Teisal hakatud kunagi ehitama 

kiriku kohale hoopis lossi, ehi-
tus aga jäänud mingil põhjusel 
pooleli. Kolmas kirik ehitatud 
aga mereröövlite poolt. Mõne 
praeguse kiriku asupaigas asu-
nud muistsed hiied, mis lange-
nud kiriku ehitajate ohvriks. 
Eripalgelisi legende on palju, nii 
muinasajast kui ka tänapäevast. 
Hoonete välimuski kõneleb pi-
kast ja värvikast ajaloost ning 
sadadest põnevatest sündmus-
test. 

Kirikud on väga eripärased 
nii arhitektuurilt kui ka asu-
kohalt. Mõni asub keset linna, 
küla või tähtsal ristteel, samal 
ajal kui teised on end sügavale 
metsade rüppe peitnud. Mõne 
leidmine on kerge ning püha-
koda kaugelt näha, aga teise 
juurde saamiseks tuleb pikalt 

” Paljude Eesti 
kirikute juures 

on olemas ka ma-
jutusvõimalus, mis 
erinevalt levinud ek-
siarvamustest pole 
mitte ainult usklikele 
mõeldud.

tiirutada. Seda mõnusam on aga 
siis astuda jahedate müüride 
vahele, imetleda koja sisemust, 
tunda enda ümber aastasada-
de hõngu. Kiriklike pühade 
või teenistuste ajal samasse 
sattudes saab rändaja osa ka 
mitmesugustest rituaalidest ja 
traditsioonidest, mis on pika aja 
jooksul välja kujunenud. 

Paljude selliste kirikute juu-
res on olemas ka majutusvõima-
lus, mis erinevalt levinud eksi-
arvamustest pole mitte ainult 
usklikele mõeldud. Iga väsinud 
rännuline võib seal peatuda ja 
puhaste linade vahel ööbida. 
Majutusvõimalust pakub ligi 
poolsada Eesti kirikut pea igas 
maakonnas. Enim majutust 
pakkuvaid kirikuid leiab teelis-
te kirikute veebilehe andmeil 
Saaremaalt. Teine võimalus 
ööbimiseks on telkimine kiriku 
juures, seda pakkuvaid kirikuid 
on isegi rohkem.

Niisiis ei maksa pühakodasid 
peljata, teele jäävasse kirikusse 
võib julgelt sisse astuda. Sest 
need ei paku vaid religioosseid 
elamusi, vaid peidavad endas 
ka põnevat ajalugu ning huvi-
tavaid juhtumisi. Ning väikese 
puhkepeatusena väsinud rän-
dureile on teeliste kirikud igati 
tänuväärsed kohad, kus hinge 
tõmmata ja rahu ning vaikust 
nautida.

Jõhvi kiriku kooriruumi all asus kunagi püssirohukelder.

Vaata ka
www.teelistekirikud.ekn.ee
www.discoverestonia.org

Kirikud pakuvad nii telkimist kui ka majutust siseruumides.

Harjumaa
• Kose Püha Nikolause kirik, 

Kuusalu Laurentsiuse kirik, 
Tallinna Püha Vaimu kirik, 
Tuhala Kaarli kirik, Evangee-
liumi Kristlaste Viimsi Vaba-
koguduse palvemaja, Pirita 
klooster

Ida-Virumaa
• Jõhvi Mihkli kirik, Narva Alek-

sandri kirik, Sillamäe Jumala-
ema Kaasani Ikooni kirik

Jõgevamaa
• Kursi Maarja-Eliisabe-

ti kirik, Palamuse Püha 
Bartholomeuse kirik, Põltsa-
maa Niguliste kirik, Torma 
Maarja kirik

Järvamaa
• Järva-Jaani Ristija Johanne-

se kirik

Lääne-Virumaa
• Simuna Siimona ja Juuda 

kirik

Läänemaa
• Hanila Pauluse kirik, Lääne-

Nigula Püha Nikolause kirik, 
Nõva Püha Olevi kirik, Ridala 
Püha Maarja-Magdaleena ki-
rik, Ridala baptistikoguduse 
palvemaja, Haapsalu Maria-
Magdaleena kirik

Võrumaa
• Pindi kirik

Läti turismiinfo ka 
eesti keeles
�  Läti turismiportaal 
latviatourism.lv avas eesti-
keelse osa. Veebikeskkond 
pakub üldinfot, transpordi-
teavet, majutuskohtade üle-
vaadet ja otsingut. Samuti 
antakse klikitaval kaardil 
põhjalik taustainfo Läti piir-
kondade ja linnade kohta. 
Virtuaalse Läti lingi all pa-
kutakse temaatilisi fotosid 
Lätist ja tulevikus ka brošüü-
re. Sündmuste kalender on 
esialgu tühi. Osa linke sisal-
davad vaid teavet selle koh-
ta, millist infot plaanitakse 
seal pakkuma hakata. Lisaks 
on leheküljed kohati läbisegi 
eesti ja läti keeles, samuti 
häirib konarlik tõlge.

Finnairil Tallinnast 
suvekampaania
� Finnair pakub soodushin-
du Euroopasse. Pilet len-
nujaamatasudega näiteks 
Brüsselisse maksab 3620 kr, 
Pariisi 3580 kr, Zürichisse 
3685 kr, Münchenisse 3320 
kr, Rooma 3840 kr, Barcelo-
nasse 3590 kr. Pakkumine 
kehtib müügiks juuni lõpuni 
ja väljalennuks Tallinnast 
vahemikus 23. juuni kuni 30. 
august. Minimaalselt peab 
sihtkohas viibima laupäeva 
või laupäeva öö vastu püha-
päeva või kaks ööd. Maksi-
maalselt võib sihtkohas vii-
bida kuni 30. augustini.
Turismiuudised kogus 
Indrek Kald.

Põlvamaa
• Räpina Miikaeli kirik, Kärsa 

metodisti kirik, Räpina meto-
disti kirik

Pärnumaa
• Häädemeeste Miikaeli kirik, 

Mihkli Miikaeli kirik, Pärnu 
Eliisabeti kirik, Saarde Kata-
riina kirik, Pärnu Agape kirik 

Raplamaa
• Märjamaa Maarja kirik

Saaremaa
• Jämaja Kolmainu kirik, Ki-

helkonna Mihkli kirik, Kures-
saare Laurentiuse kirik, Kärla 
Maarja Magdaleena kirik, 
Mustjala Anna kirik, Orissaa-
re Pühavaimu koguduse hoo-
ne, Püha Jakobi kirik, Valjala 
Martini kirik, Kuressaare Siio-
ni koguduse kirik

Tartumaa
• Tartu Maarja kogudu-

se maja, Tartu Salemi 
baptistikoguduse kirik

Valgamaa
• Helme palve maja, 

Tõrva Immaanueli 
baptistikoguduse palvemaja, 
Valga nelipühikoguduse pal-
vemaja

Viljandimaa
• Viljandi Pauluse kirik

Majutust pakkuvad Eesti kirikud

Signe Sirge

Ateena
Pehme köide, 120 × 200, 
104 lk.
Raamat on hea teejuht ja 
reisi seltsiline kõigile nei-
le, kel kavas külastada Eu-
roopa kultuurihälli Atee-
nat, millest 2004. aastaks 
on saanud mitme miljoni 
elanikuga moodne olüm-
pialinn. 
Ateena Parthenon, kuul-
sad templid, teatrid ja staa-
dionid, sajanditevanused 
kunstiväärtused, kaunid 
rannad ja saared... kõike 
seda tasub kindlasti näha 
oma silmaga.

Tõnis Kallejärv

Veneetsia
Pehme köide, 125 × 200, 176 lk. 
Veneetsia – mõistatuslik ja kaunis, 
elurõõmus ja julm, iidvana, kuid ik-
kagi noorena näiv linn, millele võrd-
set ei teata kogu maailmas. See la-
guunisaartele tekkinud iludus on ae-
gade jooksul vaimustanud mitmeid 
kunstnike ja poeetide põlvkondi, kes 
on Veneetsiast inspireerituna loonud 
suurepäraseid kunstitöid. 
Igal aastal külastavad Veneetsiat sa-
jad tuhanded rändurid, sest see on 
linn, mille romantilist ilu võib nau-
tida kõigil aastaaegadel. 
Kogenud giidi kirjutatud raamat on 
kõigile reisihuvilistele heaks seltsili-
seks tutvumisel selle imepärase ka-
nalite linna huviväärsustega.

Georgios 
Papadogeorgos
Vana-Kreeka 
suurkujud. 
Elu ja looming
Pehme köide, 170 × 237, 
208 lk.
Tõlkija: Inglise keelest 
Anneli Kritšmann
Rohkelt illustreeritud teatme-
teos annab infot kõigi tähtsama-
te antiikse Kreeka tegelaste elu 
ja loomingu kohta. Filosoofide 
mõtted, kunstnike teosed, polii-
tikute vaated, kõnemeeste sõnad 
ning ajaloolaste kirjatööd toovad 
meieni vanakreeka vaimuilma. 
Rikkaliku pildimaterjaliga raa-
mat on igati sobiv sissejuhatus 
tutvumiseks antiikmaailmaga.
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ei sisalda ainult telkimisvõimalust pakkuvaid kirikuid.

Allikas: www.teelistekirikud.ekn.ee
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telli www.matkapunkt.ee
matkapunkt@matkapunkt.ee

tel 661 6555, 50 42 008
Narva mnt 1, Tallinn

LENNUPILETID,  
HOTELLID ÜLE MAAILMA

Alati parimad pakkumised

viisad,
reisikindlustus,

autorent, laevapiletid

AMSTERDAM 2370.-
ATEENA  3950.-
ATLANTA 11 470.-
AUCKLAND 16 695.-
BANGKOK 10 700.-
BARCELONA 4110.-
BERLIIN 2500.-
BIRMINGHAM 3980.-
BOLOGNA  3890.-
BUDAPEST 3980.-

DÜSSELDORF  3460.-
EDINBURGH 4290.-
GLASGOW 3990.-
HOUSTON 11 370.-
ISTANBUL 3695.-
JAKARTA 13 400.-
LONDON 3050.-
LOS ANGELES 9945.-
LYON 4350.-
MADRIID 4200.-

MIAMI 10 750.-
MILANO 3825.-
MOSKVA 2900.-
NEW YORK 6690.-
ORLANDO 8500.-
PARIIS 3075.-
PRAHA 3100.-
ROOMA 3500.-
SINGAPUR 11 800.-
SYDNEY 17 290.-

VENEETSIA 3450.-
VIIN 3770.-
ZAGREB 3850.-
ZÜRICH 3790.-
WASHINGTON 7890.-

JA NII EDASI...
Algusega Tall innast. Hinnad 
edasi-tagasi, sisaldavad lennu-
väljamakse. Soodushindadega 
kohti on piiratud arvul, jätkub vaid 
kiirematele tellijatele.

GERMALO REISID
Roosikrantsi 2/Kaarli pst 1, I k, 
tel 611 0600, 611 0601, 611 0602
www.germalo.ee 
germalo@ online.ee
GERMALO REISID – REISIGURMAANIDELE
SUURIM KULTUURIREISIDE VALIK EESTIS
13AASTANE KOGEMUS 
OTSELENNUD TALLINNAST ESTONIAN AIRIGA

Toscana päikese all, 
Elba saar, kultuuri- ja 
puhkusereis

20.08.–27.08.
03.09.–10.09.

   al 9690 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, 
lennuk

hotell***, 2kohaline 
majutus

Reis Itaalia südamesse: Assisi, Siena, Lucca, San Gimignano, Chianti piir-
kond, Firenze, Elba saar. Sõiduks luksusbuss MB, vla 2005.

Korsika, Sardiinia 
– Vahemere pärlid, 
luksuslik kultuuri- ja 
puhkusereis

09.07.–16.07. al 10 830 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, 
lennuk

kõigi mugavustega 
hotell, 2kohaline 
majutus, h/s

Euroopa ilusaimad paigad: Costa Smeralda – Smaragdrannik, Cala Gonone 
rannik ja Bue Marino kaljukoopad, Hiiglaste haud, Neptunuse grotid, Ajaccio,
Bonifacio, Cinque Terre, Nizza. 

Prantsuse Riviera ja 
Põhja-Hispaania kul-
tuuri- ja puhkuse reis

09.07.–16.07.
23.07.–30.07. (eri-

programm)
30.07.–06.08.
10.09.–17.09.
17.09.–24.09.

al 8655 (sh lennu-
jaamamaksud)

7990 (sh lennujaa-
mamaksud)

lennuk, buss, lennuk
otselend Tallinnast 
Estonian Airiga

kõigi mugavustega 
hotell***, 2kohaline 
majutus, h/s, 1 õ/s

Maailmakuulsad kuurordid ja rikkalik kultuuriprogramm: Nizza, Cannes, 
Monaco, Vallauris, Eze, Costa Brava, Barcelona, Montserrati klooster, 
Camargue ja kääbusriik Andorra. Otselend mõlemal suunal! Reisil 09.07.–
16.07. sõiduks luksusbuss MB, vla 2005.

Portugali–
Hispaania–Prant-
susmaa kultuuriring-
reis

30.07.–06.08.

06.08.–13.08.
10.09.–17.09.
17.09.–24.09.

8990 (sh lennujaa-
mamaksud)

al 9830 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, 
lennuk, otselend 
Tallinnast Estonian 
Airiga

kõigi mugavustega 
2kohaline majutus, 
h/s

Elamusterohke kultuuriprogramm: Lissabon, Porto, Cabo Roca, Sintra – 
Portugali kuninglikud residentsid, suurepärased rannad, luksuslik Biarritz. 

Klassikaline
Itaalia, kultuurireis

26.06.–02.07.
17.07.–23.07.
02.07.–09.07.
16.07.–23.07.
13.08.–20.08.
20.08.–27.08.

9830 (sh lennujaa-
mamaksud)

lennuk, buss, lennuk hotell***
kõigi mugavustega, 
2kohaline majutus, 
h/s

Klassikalise Itaalia pärlid: Rooma, Vatikan, Firenze, Pisa, Veneetsia, Capri, 
Napoli, Pompeji, Vesuuv, San Marino. Tutvu ka Toscana 20.08.–27.08., 
03.09.–10.09. reisidega.

Puhkusereis 
Nizzasse

02.07.–09.07.
09.07.–16.07.
16.07.–23.07.
23.07.–30.07.
30.07.–13.08.
13.08.–20.08.

al 6830 (sh lennu-
jaamamaksud)

otselend Tallinnast 
Estonian Airiga

hotell**–***, h/s Individuaalreis. Suurepärane võimalus külastada Euroopa ilusamaid paiku: 
Cannes, Monaco, Monte Carlo, Eze, Grasse, Biot. 

Sitsiilia ja Lõuna-
Itaalia kultuuri- ja 
puhkusereis

20.08.–27.08. 8990 (sh lennujaa-
mamaksud)

lennuk, buss, lennuk
(otselend Tallinnast 
Estonian Airiga)

hotell***, 2kohaline 
majutus, h/s

Rikkalik kultuuriprogramm: Palermo, Etna, Alcantara jõe kanjon, Siracusa, 
Agrigento, Enna, Napoli, Amalfi rannik, võrratu lõunamaa loodus. Ööbimine 
kuurortlinnas Aci Trezzas. Sõiduks luksusbuss MB, vla 2005.

Suur Hispaania 
kultuurireis

06.08.–13.08.
02.10.–13.10.
02.10.–11.10.

al 8990 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, 
lennuk

kõigi mugavustega 
hotell, 2kohaline 
majutus, h/s, 1 õ/s

Barcelona, Montserrati klooster, Madrid, Toledo, kääbusriik Andorra, Costa
Brava. Reisidel  24.09.–02.10.; 03.10.–13.10; 03.10.–11.10. lisaks Sevilla, 
Zaragoza, Gibraltar, Aafrika.

Klassikaline Kreeka, 
kultuuri- ja puhku-
sereis

27.08.–03.09.
03.09.–10.09.
10.09.–17.09.
24.09.–02.10.

al 8990 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, 
lennuk (otselend 
Tallinnast Estonian 
Airiga)

kõigi mugavustega 
hotell***, 2kohaline 
majutus, h/s

Rikkalik kultuuriprogramm: Ateena, Delfi, Mükeene, Olümpia, Meteora
kloostrid, Korintose kanal, puhkus Loutrakis ja Hydra saarel. Puhkusepaketid 
*** hotellis koos h/s al 6990 kr. 

Unelmate reis! 
Šveits, Austria, 
Baierimaa

02.07.–09.07.
20.08.–27.08.
16.07.–23.07.
23.07.–30.07.
13.08.–20.08.

al 8340 (sh lennu-
jaamamaksud)

laev, buss, lennuk 
või lennuk, buss, 
lennuk (otselend 
Tallinnast Estonian 
Airiga)

kõigi mugavustega, 
2kohaline majutus, 
h/s

München, Bern, Luzern, St. Anton, Baierimaa muinasjutulossid, ehtsad 
Müncheni õllesaalid ja majesteetlikud Alpid. Sõit mägiraudteel ja jalutuskäik 
Alpi aasadel. Reisidel  02.07.–09.07., 20.08.–27.08. Prantsuse, Itaalia, Šveitsi
Alpide võrratu ilu. Reisil 02.07.–09.07. kohapeal sõiduks luksusbuss MB, vla 
2005.

Kultuuri- ja puhkuse-
reis Maltale

01.10.–08.10. al 8990 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, lennuk
(otselend Tallinnast 
Estonian Airiga)

hotell***, h/s, soovi 
korral ka õ/s

Vanalinna päevad Maltal; ajaloolised rongkäigud, etendused, ilutulestik. 
Vahemere kultuuripärlid: La Valletta, Mdina, Rabat, merekuurortide muretu 
elu ja pronksiajastu templid; Gozo saar ja mereäärsed koopad, värvikad ka-
lurikülad ja ordurüütlite suurejoonelised  ehitised. Vaata ka puhkusepakette, 
hind al 6990 kr.

Tuneesia kultuuri- ja 
puhkusereis

08.10.–15.10.
15.10.–22.10.
22.10.–29.10.

al 10 640 (sh lennu-
jaamamaksud)

lennuk, buss, 
lennuk, otselend 
Tallinnast Estonian 
Airiga

hotell***, 2kohaline 
majutus, 7 h/s, 6 
õ/s Rootsi lauas

Tunis, Kartaago, Monastir, el Jem, Jerba, Matmata, Douz, Tozeur, Nefta, 
Tamerza, Kairouan, Sufetula; eksootilised külad, värvikirevad turud, palmi-
oaasid, Sahara luited, paitav päike ja meri. Neile, kes on reisinud Germalo 
Reisidega enam kui 5 korda, on lisaboonus 500 krooni.

VOJAAŽ
Ahtri 8, Tallinn
E–R 10–18, L 11–15
tel 661 6321, 661 6331
www.vojaaz.ee   

Itaalia, Rimini, 
Riccione

09.07.–27.08. igal 
laupäeval, 7–14 

päeva

küsige parimat pak-
kumist

otselend Tallinnast hotell **–*****, h/s 
või h/s ja õ/s 

Lisatasu eest eestikeelsed ekskursioonid (Rooma, Vatikan, Veneetsia, 
Firenze, San Marino). Soodustused lastele, püsiklientidele ja noorpaaridele.
Kirglikele rännumeestele on tasuta ekskursioonid!

FIESTA REISID
Süda 10–16, Tallinn
tel 627 8010
faks 627 8015
Väike-Aia 2, Paide
tel 385 0656
fiesta@travelnet.ee, fiesta.paide@neti.ee,
www.fiestareisid.ee

Tai Kuningriik 
– Bangkok, Pattaya, 
Samui
Koostöös Finnairiga

05.10.–17.10.
20.10.–31.10.
10.11.–21.11.
22.12.–03.01.
27.12.–09.01.

al 15 467
al 16 967
al 16 967
al 22 967
al 22 967

lennuk hotell***–*****, h/s Hinna sees lennupiletid Tallinn–Helsingi–Bangkok–Helsingi–Tallinn, 
transfeerid, hommikusöögid hotellis. Soodustus 2–11 a lastele -35% hinnast 
(2 vanemaga ühes toas). Lisanduvad viisatasu ja muud maksud, lisatasu 
eest kindlustus. Kohtade arv piiratud.

Singapur, Bali 10.11.–25.11.
24.11.–09.12.

al 24 977
al 24 977

lennuk hotell***–*****, h/s Hind sisaldab lennukipileteid, hotelle, transfeere, h/s, Singapuris ööbimist 
ja ekskursiooni, Balil 5 ekskursiooni. Soodustused lastele. Lisanduvad viisa, 
kindlustus.

Austraalia 04.11.–21.11.
26.12.–11.01.

al 39 597
al 44 597

lennuk hotell, h/s Hind sisaldab lennukipileteid, hotelle, transfeere. Soodustused lastele.
Võimalik valide erinevaid sihtpunkte (Sydney, Melbourne, Canberra, Perth).
Lisanduvad viisa, kindlustus.

AURINKOMATKAT
Reise müüvad Estravel, Baltic Tours, 
Reisiekspert, Hermann Reisid, 
VIP Reisid, Wris

Itaalia, Rimini, 
Riccione, Cattolica

väljalend
Tallinnast igal ree-
del 24.06.–22.07.

24.06. ja 01.07. al 
5390 kr/nädal, al 

9990 kr/2 nädalat, 
ainult lennud al 

3990 kr

Estonian Airi otse-
lend Tallinnast

hotell Ideaalne puhkusepaik nii peredele kui ka paaridele (üle tosina lõbustus- ja 
veepargi, pikad liivarannad, sadu baare ja restorane, ekskursioonide valik). 
Soodustused lastele. 24.06. ja 01.07. väljumistel kõigile tasuta San Marino 
ekskursioon. Lendudel tasuta toitlustamine. Aurinkomatkade reise müüvad 
Estravel, Baltic Tours, Reisiekspert, Hermann Reisid, VIP Reisid ja Wris.

UNIONTRAVEL
Pronksi 6, Tallinn
tel 627 0806, 627 0627
faks 627 0801
info@uniontravel.ee, www.uniontravel.ee

Malaisia (Langkawi, 
Penang, Borneo)

väljalend
Tallinnast püha-

päeviti;
18.10.–29.10.

ringreis

al 11 990 (11 päe-
va/8 ööd)

al 20 630 (ringreis)

lennuk hotell***–*****, h/s Hinna sees majutus, h/s, transfeerid. 2 ööd Kuala Lumpuris koos linnaekskur-
siooniga ja 6 ööd rannapuhkust saarel. Võimalus tellida lisaöid, ekskursioone 
ja ringreise Malaka poolsaarel (Taman Negara rahvuspark) ning Borneol. 

OÜ SCANVEST GRUPP
Gonsiori 21–511 (Raadiomaja)
tel/faks 641 9100, 50 76 779, 
www.scanvest.ee, info@scanvest.ee
scanvest@etv.ee

India (Tamil Nadu, 
Kerala)

20.11.–01.12. 22 500 lennuk (läbi 
Frankfurdi), A/c 
buss

hotellid***–****, 
2kohaline majutus, 
h/s

Paketi hinnas rikkalik ekskursiooniprogramm (maailmakuulsad iidsed temp-
lid ja paleed, mitmekülgne kultuuriprogramm, eksootiline džungliretk, reis 
paat-majas jpm). Täpsem info meie koduleheküljel. Lisatasu eest reisi- ja               
tervisekindlustus, viisavormistus.

Lõuna-India, Tamil 
Nadu maailmakuul-
sad templid

25.12.–07.01.
22.01.2006–
02.02.2006

24 850
24 350

lennuk (läbi 
Frankfurdi), A/c 
buss

hotellid***–****, h/s Paketi hinnas rikkalik ekskursiooniprogramm (maailmakuulsad iidsed temp-
lid ja paleed, vabaõhu etnograafiamuuseum, reptiilide farm, ashrami külas-
tus, mitmekülgne kultuuriprogramm jpm). Täpsem info meie koduleheküljel.
Lisatasu eest reisi- ja tervisekindlustus, viisavormistus.

Korraldaja kontaktandmed Reisi sihtkoht Aeg Hind (kr) Transport
Majutus,
toitlustus

Soodustused, lisainfo
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Kajakiretked
Mikimäe talu, Vintse küla, Padise vald, tel 566 33 079, www.lootuur.ee
Retkede korraldamine koos vajaliku varustusega, seiklus üritused mees-
kondadele, kogenud matkajuhid, rõõmus meel ja värske õhk.
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TÄHETORNI HOTELL
Tähetorni 16, Tallinn 11625
tel 677 9100, faks 677 9096, www.thotell.ee, e-post tahetorn@neti.ee
kesklinna 9 km, välibasseinid 900 m, valgustatud jooksu-suusarada 200 m,
turvaline autoparkla, toa hind al 500 krooni
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Klaara-Manni puhkemaja
Randivälja küla, Tori, vald, Pärnumaa
tel 56 457 745, 447 5575, www.klaaramanni.ee
Ruumid seminaride, nõupidamiste, koolituste ja muude sündmuste läbiviimiseks. 
Vaba aja sisustamise võimalused, mängujuhid, matkad, massaaž, piljard.
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Jahtide rent. Firmade mereüritused. Koolitus.
Yacht Charter OÜ. Regati pst 1, 11911 Tallinn. Tel 639 6777, faks 639 6778, 
info@yacht.ee, www.yacht.ee 

Suurimad ja uusimad jahid Tallinnas.
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Puhkepäev

toimetaja Christel Karits, tel 667 0218

Kahtlemata on Olüm-
pia hotellis uue res-
torani avamine suur 
uudis – Senso olla 
Eesti suurim restoran.
Heidi Vihma
aripaev@aripaev.ee

Kohti on kodulehekülje jär-
gi seal kokku 455. Restoran, 
lounge, buffet – kõik mis vaja 
ühes korralikus ho-
tellis.

Esimene ja kõige 
olulisem tähelepa-
nek – nii suur see 
koht küll ei tundu-
nud olevat. Ruum 
on eri kõrgusi ja va-
heseinu kasutades 
kenasti väikesteks 
saarekesteks liigen-
datud, nii et päris 
hubane on. 

Menüü oli kergelt 
mõistetav ja kaunis, 
lausa rõõm lugeda. 
Ei mingeid tembu-
tamisi roogade ni-
metustega, selge ja 
arusaadav komponentide üles-
lugemine, kenasti paigutatud ja 
kujundatud. 

Buffet jäi teiseks korraks, 

tegime valiku à la carte rooga-
de hulgast. Esimene rõõm oli 
klassikaline punapeedisupp 
ehk borš – lihtne roog, kuid 
täiuslik oma lihtsuses. Teine 
rõõm olid kohakroketid mus-
ta aioli ja seesamikastmega 
– väga huvitav kombinatsioon. 
Musta aioli värvimiseks oli ka-
sutatud tindikala tinti, iseene-
sest mitte just sagedast kompo-
nenti meie menüüdes. Tugeva 

paneeringuga ko-
hakroketeid toeta-
sid tugevamaitseli-
sed seesamiseem-
ned ja juba nime-
tatud tintjas kaste 
– huvitav kombi-
natsioon. Grillitud 
lõhe fileele oli tu-
lel pisut liiga teh-
tud, üks külg lausa 
mõrkjaks kõrbe-
nud. Aga keskelt 
siiski söödav ja 
mahe. Lisandiks 
olid Savoy kapsas, 
peekon ja kreem-
jas trühvlikaste 
– märksa tradit-

sioonilisem lahendus kui ko-
hakroketitel.

Suurele restoranile kohaselt 
töötas personal ülima efek-

ÄP peatoimetaja: Igor Rõtov
väljaandja: Äripäeva Kirjastuse AS
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
tel:  (372) 667 0111, (372) 667 0222
faks:   (372) 667 0265, (372) 667 0165
e-post:  aripaev@aripaev.ee
WWW:  http://www.aripaev.ee
Toimetus   e-post:  aripaev@aripaev.ee
  tel: (372) 667 0111
  faks: (372) 667 0265
Reklaamiosakond  e-post:  reklaam@aripaev.ee
  tel: (372) 667 0105
  faks: (372) 667 0200
  ftp://ftp.mbp.ee/incoming/
Tellimine ja levi  e-post: register@aripaev.ee
  tel: (372) 667 0099
  faks: (372) 667 0300
Tellimishind 12 kuuks 2425 kr
Tellimine internetis: www.aripaev.ee/tellimine

Puhkepäeva toimetaja: Christel Karits 
tel: (372) 667 0218, e-post: christel.karits@aripaev.ee

reklaamiprojektijuht: Annely Plats
tel:(372) 667 0031, e-post: annely.plats@aripaev.ee

kujundaja: Kati Roosimaa
trükk: AS Kroonpress

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja kaastöid 
vajaduse korral lühendada. Toimetus kaastöid 
ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev ja tema lisades 
avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh 
päevakajalisel, majanduslikul, poliitilisel või 
religioos -sel teemal) on autoriõigusega kaitstud 
teosed ning nende reprodutseerimine, levitamine 
ning edastamine mis tahes kujul on ilma Äripäeva 
Kirjastuse ASi 
kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Kaebuste korral väljaande sisu kohta võite pöörduda 
Pressinõukogusse, pn@eall.ee või tel (372) 646 3363

tuleb

Vabaõhulavastus “Suvi”
Sel suvel toob Ugala oma tiigi kaldal, Nipernaadi-platsina 
tuntuks saanud paigas publiku ette Oskar Lutsu igihalja 
“Suve”. Etendused 10. juunist 16. juulini.
Piletid kuni 9. juunini 120 kr Piletilevi müügipunktides

Tennisegala 2005 
5. juuli algusega kell 19 toimub Saku Suurhallis seniole-
matu tenniselahing, mille käigus kohtuvad omaaegne 
maailma esinumber ja kaheksakordne Suure Slämmi tur-
niirivõitja, rootslane Mats Wilander ning Eesti läbi aegade 
parim tennisist Andres Võsand. Paarismängus astuvad 
peategelaste vastu Eesti praegused tipptennisistid Alti 
Vahkal ja Andrei Luzgin.

Lenny Kravitz
Ühe suurima muusikatähe Lenny Kravitzi maailmatuuri 
“Electric Church: One Night Only!” Tallinna kontsert toi-
mub 9. juulil esimese Eesti staadionikontserdina uudsel 
A. Le Coq Arenal. 
Piletilevis müügil 2000 seisukohta 

Õllesummer
Õllesummer 2005 toimub 6.–10. juulini Tallinna lauluvälja-
kul. Biitlite muusika kontsert toimub neljapäeval, 7. juulil 
algusega kell 21.00 Õllesummeri pealaval. 
Piletid Piletimaailmast  

Alice Cooper
7. augustil esineb Haap-
salu lossihoovis maailma 
suurim teatraal-rokkar 
Alice Cooper. Originaalse 
lava-show ja üldtuntud 
hittidega juba mitu aas-
takümmet rokkmuusika 
tipus püsinud Cooper esi-
tab Haapsalus kogu oma 
hitikollektsiooni.
Piletid alates 295 kroonist on 
müügis kõigis Piletilevi müügi-
punktides ja Statoili jaamades 
üle Eesti, pileti hind tõuseb 

Muusikaline lavastus “Georg” 
Smithbridge Productions toob oma kümnenda etenduse-
na Linnahallis publiku ette muusikalise lavastuse “Georg”, 
mille maailmaesietendus toimub 18. novembril.
Eesti kõigi aegade kuulsaima laulja Georg Otsa lau-
lud on põimitud selle suurkuju elulooseikadega kokku 
panoraamseks vaatemänguks. Nimiosas Marko Matvere.
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides  
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Alice Cooper

Senso Olümpias on Eesti suurim

söögikoht
Senso
• aadress: Liivalaia 33, 

Tallinn
• telefon: 631 5870
• avatud: 12–24
• põhiroad: 145–270 kr 

(pastaroad alates 75 
kroonist)

• www.revalhotels.fi/ est/
res_senso

tiivsusega. Esimese töötaja 
ülesandeks oli kliendid lahkelt 
vastu võtta, isutuma juhatada 
ja naeratada. Kelneri ülesan-
deks oli kiiresti teenindada, 
aga tõenäoselt temal naerata-
da ja lahke olla vaja ei olnud. 
Kõik tuli lauda kiirelt, lõpuks 
lendas ka arve lauale uhke kaa-
rega, hea, et kätte sain. Kõik 
korrektne, poleks nagu kurta. 
Siiski, midagi tahaks veel, 
ikkagi 180kroonised praed 
– pisut personaalsust või tera 
naeratust. Puhas mehaanika 
sobib paremini tehasesse kui 
kallisse restorani, kuhu lisaks 
kõhutäitele tullakse ka meele-
olu pärast.

Eesti suurim restoran peaks mahutama kohtade poolest kokku 455 külastajat.                                      Fotod: Dmitri Gerassimov

Kohakroketid musta aioli ja seesamikastmega. 
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moodsad ajad

toimetaja Erik Prozes, tel 667 0256, e-post erik.prozes@aripaev.ee
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Paigaldad kaks uut Monroe amortisaatorit, on komplektis müts. 
Paigaldad neli, kuulub komplekti seljakott!

18. juunini 2005 kevadine 
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Ungarlased 
tutvustasid 
Ikarust
Ungari saatkond demonst-
reeris möödunud nelja-
päeval Tallinna Autobussi-
koondise territooriumil uut  
Ikaruse bussi. Soomlaste 
tellimusel toodetud mood-
ne lühike linnabuss tegi 
enne Espoosse sõitu Balti-
maades tutvustusturnee.

 Julia-Maria Linna
julia-maria.linna@aripaev.ee

Ungari suursaadik Eestis László Nikicser tunneb uhkust oma maa toodangu üle.

Tallinna Autobussikoondise juhatuse esi-
mehe kohusetäitja Hugo Linholm uurib 
uut sõiduriista põhjalikult.
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reklaamitoimetaja Margit Raias tel 667 0162, e-post reklaam@aripaev.ee20 Äripäev 3. juuni 2005 

Mööbel
eritellimisel 

tel 51 64 756   tel 44 26 746    faks 445 8515    sohva@sohva.ee   www.sohva.ee

baarid
pubid

kauplused
apteegid
hotellid
kabinetid


