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MIKS TEATER ON MUINASJUTT? 

Teater ja muinasjutt on mõle-

mad väljamõeldud fantaasia 

ja seal on alati õpetlik lugu. 

Seal võitlevad hea ja halb ja 

tegelased on vingelt ilusti 

riides ja seal on alati lahedad 

peategelased. Teater, see on 

muinasjutt...see on elu.  

(Elisabeth, I klass) 

 

Õpetajana kogen igapäeva-

selt, et elu ja teater on üsnagi 

kattuvad mõisted. Ja mis 

rõõm!-enamasti valin ise 

endale peaosalise rolli! Eriti 

tähtsad on ka kõrvalosa-

täitjad-õpilased. Koostöös 

sünnivad komöödiad, tragöö-

diad, draamad... Ja selleks ei 

tehta lõputuid proove —

esietendused sünnivad "siin 

ja praegu". Muinasjutuline!   

(Sirje, õpetaja ja näiteringi 

juhendaja) 

 

Teater ja muinasjutt... Üks 

loob sisu, teine vormi. Kumb-

ki ei saa teineteiseta. Teater 

on meie muinasjuttude reaal-

suseks kehastumine. Võima-

lus olla paariks tunniks teises 

maailmas, teises kehas, teises 

pilgus. Mõlemad inspiree-

rivad, mõtestavad, naerutavad 

ja ravivad. Seni, kuni me 

usume muinasjutte, kestab ka 

teater. Mina usun mõlemasse. 

(Tiina, Krevera vilistlane) 

 

Muinasjuttudes juhtub ju 

teatavasti kõike, absoluutselt 

kõike. Need on lood, mis või-

maldavad lugejal endilt heita 

realistlikkuse kammitsad. 

Lood, mis puhuvad soodsat 

tuult fantaasialennuks ja 

toovad meieni kohati isegi 

jaburaid sündmusi. Proovi-

gem kasvõi korraks silme ette 

luua pilti ööriietes hallivati-

mehest ning olgem ausad, 

klaasist king on vist üks 

ebapraktilisemaid asju, mida 

inimmõistus suudab ette 

kujutada.  Ometigi ei ole see 

sobimatu, seast need on 

muinaslood, kus kõik on 

lubatud. Lisaks kõigele 

täidavad need üllast eesmär-

ki, peegeldades ühiskond-

likke probleeme, õpetades 

elulisi väärtusi ja pannes 

meid heitma pilku endi sisse. 

Kui eelnevas jutus asendada 

sõna muinasjutt teatriga ja 

muutes võsavillemi näiteks 

Romeoks või hoopiski Don 

Juaniks, ei muutuks ju õieti 

midagi. Teater on justkui 

muinasjuttude maalähedasem 

ja käega katsutavam versi-

oon. Lavalaudadel puuduvad 

samuti välismaailma piiran-

gud ja miski ei ole vale. 

Muinasjutt ei pruugi olla 

teater, aga teater on alati 

muinasjutt. 

(Karl Hendrik, 10. klass) 

 

Mõtlen ja mõtlen, et küsimus 

on ju lihtne, aga lihtsalt ei 

tule „vaimu“ peale, et seda ka 

mõistlikult vormistada. 

„Vaim“ pakub, et teatrieten-

duse lõpus tahad olla rahul-

olev ja rõõmus  ka muinas-

jutu põhireegliks on õnnelik 

lõpp. „Vaim“ ütleb, et väga 

heast etendusest tahaksid 

õppida ja rikastuda ning 

samastuda  mõne tegelaskuju-

ga — muinasjutuski on ikka 

tahetud elada. Meie kõigi elu 

algab kodus etteloetavatest 

muinasjuttudest ja ehk seepä-

rast üldse sündiski teater, mis 

pakub meile oma etendustega 

tükikest lapsepõlve — võima-

lust unistada ja üllatuda ja 

mõelda, aga ka nutta ja 

naerda samaaegselt ning jäl-

jendada, samastuda, ja mis 

kõige olulisem — luua oma 

lugu — oma muinasjutt. 

Usun, et oleme oma eludes 

pidevalt paralleelmaailmades 

e erinevates muinasjuttudes, 

kus püüame alati valida just 

seda lugu, mis on kõige õnne-

likuma lõpuga, või mis veelgi 

parem — lõpeb sõnadega 

„kui nad veel surnud pole, 

siis ...“ 

(Viljar, koolijuht ja 

žüriiliige) 
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IME ON JUHTUNUD (ülevaade avamisest)  

Diana Alt 

 

18. märtsil, see oli nädala 

kuues päev, juhtus 

Saaremaa Ühisgümnaa-

siumi aulas midagi imelist 

— algasid järjekordsed 

Saaremaa Miniteatripäe-

vad, mis sel aastal 

numbriga 26. Kõige 

esimese asjana lasti 

lahinguväljale Vaprad 

Tinasõdurid — tänavune 

žürii, kes võeti vastu 

tormilise aplausiga ja 

uskuge, see polnud kolme 

maagilise päeva jooksul 

ainuke. 

 

Sõit ei alanud lepase 

reega,  kõigile tuntud 

Teatrimehike ja Kirke- 

 

 

nimeline tüdruk ei saanud 

kokkuleppele, millist 

muinasjuttu rääkima 

hakata. Välja pakuti 

mitmeid tuntuid lugusid, 

kuid lõpuks mõistis 

tüdruk, kuhu kaabut 

kandev isik sihib, ning 

algas muinaslugu noortest 

inimestest, kes tulevad 

saarele, et teatrit teha. 

 

Loomulikult sai sõnavõtu 

võimaluse meile, kures-

saarlastele, tähtis juht-

figuur, peaaegu et võluv 

prints, linnapea Madis 

Kallas. Mees kinnitas, et 

teater ei olene mitte 

kohast, kus seda tehakse, 

vaid hoopis inimestest, 

kes seda teevad.  Igale 

muinasjutule kohaselt oli 

platsis ka kaunis printsess. 

Lavale astus tilluke Pöial-

Liisi (Elisabeth 1.a 

klassist), kes esitas 

saalitäiele inimestele 

kauni laulu. 

 

Osalejatele oli kindlasti 

tipphetkeks see, kui 

Vankumatud Tinasõdurid 

kõigi ees vandusid, et ka 

veidi madalama kvali-

teediga etenduse puhul 

käituvad nad kui 

võlukepikest viibutavad 

haldjast ristiemad. Lava 

ees olles lubas žürii nii 

mõndagi, kuid kas see 

neil endil veel meeles on, 

jääb kahtluse alla. 

 

Vanded antud, laulud 

lauldud, filmid vaadatud, 

said kõik muinasju-

tutegelased minna paika, 

mis kubiseb maagiast — 

sööklasse, kus ei tööta 

mitte kurjad võõrasemad, 

vaid aastate pikkuste 

kogemustega 

kulbivõlurid. 

 

Algus kolmele muinas-

jutulisele päevale oli 

antud. 
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PUBLIK ARVAB  

I PÄEV 

 

Paide Ühisgümnaasium 

Maski Taga "Solis Dolos" 

(Marju Mändmaa, Jan 

Margen Vau) 

See oli päris hea etendus. Eile 

just rääkisime sõpradega 

sodiaagimärkidest ja kas need 

ka päriselt inimeste puhul tõele 

vastavad — antud tükk oli kui 

eelmise õhtu mõttearendus. 

Üsnagi minu ja mu sõprade 

elulugu oli selles lavastuses ära 

jutustatud. Kõik arvavad, et 

nad peavad olema need, mida 

teised arvavad, aga tegelikult 

pole üldsegi nii. 

(pealtvaataja Genert) 

Viljandi Gümnaasiumi  

"Madrugada" (Silvia Soro) 

Ma teadsin  sisu, olen kunagi 

varem näinud seda Haapsalus 

vabariiklikul festivalil, nii et 

selles mõttes põhimtteliselt 

teadsin ja see esitus meeldis 

mulle rohkem kui eelmisel 

korral. See on muidugi hästi 

tõsine ja ma arvan, et vist 

noortele endale läheb korda, 

neile endale meeldib sellist 

tõsist asja teha ja minu meelest 

olid osad osatäitmised väga 

head ja väga halbu ei olnud ka. 

(Tartu Waldorfgümnaasiumi 

juhendaja Külli) 

Tallinna 32. Keskkool KOKK 

"Elu on ilus" (Eva Kalbus) 

See oli huvitav, omamoodi. Ma 

ei osanud sealt eriti midagi  

 

 

oodata. Kuna  ma hommikusi 

etendusi polnud näinud, siis ma 

ei oska ka võrrelda. Ma ei ole 

kahjuks antud Tšehhovi novelli 

lugenud ja ei tea täpselt tausta, 

aga pigem mulle etendus 

meeldis. Ja ma arvan, et see oli 

32. Keskkooli vääriline, ainult 

kakskeelsus oli "siuke meeh". 

(Ingrid Tallinna 32. KK 12.d 

trupist) 

Haapsalu Muusikakool 

"Elutants" (Marion Undusk) 

Hmm, ma ei oskagi kohe väga 

midagi öelda. Üldiselt see ei 

olnud etendus, mis on minu 

maitsele. Näitlejatööd olid 

kehvemapoolsed ja lugu 

laialivalguv. Kaks korda järjest 

sooviti täiuslikku meest, see oli 

veider. Aga mulle meeldis hääl, 

mis tuli raamatust - madal ja 

mõnus. 

(Maski Taga juhendaja Jan) 

Rapla Riinimanda Teater 

"Oskar ja asjad" (Valter 

Uusberg) 

Mulle väga meeldis, see oli 

omamoodi. Esiteks, vanaema 

oli loominguliselt kujutatud. Ja 

teine asi, mis mulle meeldis, oli 

see, kuidas mõlemad näitlejad 

lugesid vanaema teksti, pole ise 

varem kuulnud midagi sellist. 

Rapla Riinimanda on kõigil 

võistlustel, kus ma olen käinud,  

alati väga tugev olnud. 

Näitlejatööd super head. 

(Johanna Rakvere G 

Teatriansamblist) 

SÜG Krevera "Tuhkatriinust 

nii ja naa" (Rita Ilves) 

 

Krevera etendus tõestas 

suurepärselt, et ka ilma 

sõnadeta saab sõnumi ideaalselt 

edasi anda. Vahelduseks oli 

just hea ka midagi teistsugust 

näha. Kuigi ülesehitus oli 

selline, et kogu aeg ketras ühte 

ja sama lugu algusest peale, ei 

muutunud see kordagi igavaks. 

Iga uus stiil muinasjutu 

esitamiseks oli ülimalt tabav ja 

kaasahaarav. Eriti heaks tegid 

tüki mõnusad muusikalised 

vahepalad, mille ajal näitlejate 

energia nakatas kõiki 

pealtvaatajaid. 

(pealtvaataja Emma) 

 

Etenduses mängiti „Tuhka-

triinu” muinasjuttu erinevates 

situatsioonides, kohtades ja 

aegades, seda kõike ilma sõnu 

kasutamata. 



 5                                                           26. Saaremaa Miniteatripäevad                                            Märts 2017 

 
 

Vähe oli lavakujundust ja ka 

kostüümid olid tagasihoidlikud. 

Erinevad asukohad, kus lugu 

toimus, olid näiteks keskaegne 

küla, suusakeskus jne. Igal 

kohal ja ajal olid ka sellele 

omased tegevused ja üritused. 

Igas versioonis olid ka välja 

vahetatud teatud detailid, 

näiteks Tuhkatriinu jalatsi 

asemel oli näiteks nutitelefon 

või suusk. 

Kuigi ma pole varem sarnaseid 

etendusi näinud, arvan, et need 

võivad olla huvitavad ja 

naljakad, eriti neile, kel algne 

lugu veel meeles. Selles 

etenduses tekitas algul segadust 

see, et ei kasutatud sõnu, vaid 

erinevaid hüüatusi ja hääli.. 

Muu aga oli kõik tore, oli 

vaimukust, alles oli jäetud 

algne lugu ja loood mängiti läbi 

kiirelt ja soravalt. Ka näitlejad 

said kõik oma osadega kenasti 

hakkama. 

(Pealtvaataja Torm)

II PÄEV 

Rakvere Linnanoorte NT   

"Hamleti lugu" (Tiina 

Rumm) 

Etendus oli  huvitav,  emot-

sioon toodi väga hästi esile ja 

lavakujundus oli äge. Kasutati  

minimaalseid võtteid ja ei 

olnud palju asju. Võttis mingis 

mõttes sõnatuks. 

(pealtvaataja Jan Erik) 

Rakvere Reaalgümnaasium 

Karla "Õnnelik elu“ ehk 

mida tegi Hamlet valesti" 

(Tiina Kippel) 

Üldmulje oli hea, sest näitlejad 

olid väga meisterlikud, ent 

etenduse keskpaik jäi veidi 

arusaamatuks ja seos näidendi 

teemaga ei jõudnud päris 

pärale. Lõpp meeldis väga, sest 

tekkis tunne, nagu oleks ise osa 

etendusest. Üldiselt oli tegu 

kaasahaarava näitemänguga. 

(festivali fotograaf Sille-Riin) 

Tartu Waldorfgümnaasium 

„Pildid näituselt” (Külli 

Ehastu) 

 

Minu arvamus ühtis žürii 

omaga, sest  „Pildid näituselt” 

oli mu lemmiketendus. Kogu  

tükk oli ühtne tervik, kuigi see 

koosnes paljudest stseenidest. 

Samas oli  etendus tohutult 

kaasahaarav ja põnev, isegi 

tumma stseeni oli ääretult 

huvitav jälgida. Näitlejatööd 

olid lihtsalt nii head. Veel 

meeldis etenduses olnud 

absurdihuumor. Tervikut aitas 

tekitada ka must-valge 

kostüümivalik. Midagi muuta 

ja parandada ei olekski vaja. 

(pealtvaataja Helemeele) 

Suure-Jaani Kool „See on 

see, kellele ma leiva annan” 

(Andres Oja) 

Mulle meeldis Suure-Jaani 

Kooli etendus väga, sest see oli  

omapärane viis edasi anda 

piiblisõna. Nende lavastus oli 

selge sest see kulges mööda 

mõistetavat telge ja isegi 

usukaugele inimesele oli lugu 

hästi arusaadav. Kõige enam 

hämmastas uudne viis nii 

lihtsalt Jumala lugu selgitada. 

Mingeid soovitusi ma trupile 

anda ei oskagi. 

(Eva-Lotta Haapsalu 

Muusikakoolist). 

Tallinna 32. Keskkool 12.d 

klass „Tõukepunkt" (Toomas 

Lõhmuste) 

Meid lõi nähtud etendus täiesti 

pahviks ja puudutas väga, kuna 

seal mängisid meie 

koolikaaslased, kelle jaoks on 

see aasta  ühises koolis kahjuks 

viimane.  

(Merit ja Kristin näitetrupist 

KOKK) 

 

Tegu oli ägeda teostusega, kuid 

minu jaoks etendus suuremas 

plaanis veidi venis. Nähtu 

juures meeldis mulle kasutatud 

muusika ning efektne algus. 

(Frederik Karlast) 

Viljandi Gümnaasiumi  

"Valentinipäev" (Silvia Soro) 

Oli omapärane etendus, oleks 

võinud olla parem diktsioon, 

emotsioon. Huvitav oli ka 

teema valik, loodetavasti 

kõnetab see tänapäeva noori 

samamoodi nagu sel ajal. Ajatu 

klassika, väga huvitav oli 

taaskord näha klassikat laval. 

Kuna eelneva etenduse 

(Tallinna 32. KK 12.d klass - 

"Tõukepunkt") emotsioon oli 

nii võimas, jäi  see natuke 

varju. 

(pealtvaataja Piret) 
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Rakvere Gümnaasiumi Teat-

riansambel "Sit down 

tragedyst" (Aili Teedla) 

 Mulle meeldis etenduse 

kooliteaterlik lähenemine. 

Meeldis ka, kuidas räägiti 

juhendajast, probleemidest ning 

oldi aus ajapuuduse suhtes. 

Trupi plussiks on väga hea 

ansamblitöö. 

(õpetaja Marit) 

Nende etendus näitas kõike 

seda, mis enne etendust 

proovides toimub, ning kõike, 

mis nii-öelda kaadrite taha jäid. 

Etenduses oli ära toodud kõik 

probleemid, mis lavastamise 

ajal üles kerkivad, näidati, 

mida näitlejad peavad 

proovides läbi elama ning 

õpetati, kuidas oma juhendaja 

närvi ajada. 

Kogu etendus oli edasi antud 

tänapäevases vormis ning 

rohkem õpilaste vaatenurgast 

kui juhendaja omast.  

Näitlejatel oli seljas tavalised 

igapäevased riided, mis sobisid 

väga hästi näidendi sisuga 

kokku. Kui oli vaja muusikat, 

siis nad laulsid, keegi mängis 

trummi, keegi viiulit. Mulle 

meeldis.  

Kokkuvõtteks oli see väga 

noortepärane ja hea huumoriga 

etendus: sai palju naerda ning 

mõnedes olukordades tundsin 

ka ennast ära nii õpilase kui ka 

juhendaja seisukohast. 

 (pealtvaataja Kelly) 

Nõo Reaalgümnaasiumi 

näitering "Hallis massis" 

(Annika Markson) 

Minu jaoks jäi etendus veidi 

lihtsakoeliseks, sest püüti võib-

olla liiga lihtsate vahenditega 

seletada maailmas esinevaid 

probleeme. Lugu tundus 

natukene toores, ent mõte kui 

selline oli siiski väga hea. 

(pealtvaataja Triino) 

Jõgeva Liblikapüüdja 

"Petšorin" (Lianne-Saage 

Vahur) 

Peategelane oli oma karakteris 

vägagi tõetruu. Kui pilgud 

tapaksid, oleks vähemalt pool 

publikust sussid püsti visanud. 

Teiste seast jäi silma ka 

tumerohelises kleidis neiu, kes 

laval vägagi loomulik näis. 

Üleüldiselt oli tore etendus, 

kuid venis veidi pikaks. 

(pealtvaataja Jutta-Loviisa) 

 

 

III PÄEV 

 

SÜG Kreisis "Pealkirjata" 

(Sirje Kreisman) 

Kreisise etendus oli minu jaoks 

mõtlemapanev, kuid kokku-

võttes üpriski segane. Kohati 

oli ka tunda, et asi on veel 

toores. Kuigi nii palju kui 

näidendist mõistsin, tundus 

idee iseenesest põnev. 

Ideaalselt sobis tükiga kokku 

selle pealkiri — salapärane 

ning samas mitte midagi reetev. 

Samas oli tunda, et näitlejad ise  

vist naudivad seda, mida 

teevad. 

(pealtvaataja Emma) 

Tallinna Lilleküla Gümnaa-

siumi Kruvikeeraja „Andet 

oodates”  (Anna-Maria 

Rebane) 

Etendus oli väga huvitav, eriti 

meeldis see, et kaks näitlejat 

suutsid lava ära täita, kahekesi 

saab toetuda vaid teineteisele ja 

näitlejad suhtlesid omavahel 

piisavalt. Trupp oli väga julge, 

et söandas ette võtta Samuel 

Becketi tuntud teaose „Godot’d 

oodates”, sellest veel oma 

versiooni tehes. Kahjuks jäi 

mõnest asjast ka vajaka, nimelt 

jäi näitlejatel puudu loomu-

likkusest, osade tegevuste 

sisuline mõte ei jõudnud 

publikuni. Lõpus kippus 

etendus ka pisut venima. 

(Kristi ja Kristin Viljandi 

Gümnaasiumist TS III trupist.) 

Jüri kooliteater Vaba Valik 

„Mina” (Ingrid Mikk) 

Vaba Valiku etenduse juures 

oli suurimaks plussiks see, et 

publikust oli näha, et näitlejad 

on ise hingega asjas sees, kuigi 

kaks tüdrukut olid 

näitlejameisterlikkuses 

kolmandast peajagu üle. Kuna 

rolli loomisel ei olnud neil 

eeskujuks kedagi konkreetset, 

pidid nad lavastusse panema 

palju enda emotsiooni, mis tuli 

neil väga hästi välja. Siiski jäi 

lugu pisut arusaamtuks, mis 

võis tuleneda sellest, et lavastus 

ei olnud klassikaline teater, kus 

on kindla alguse ja 

lõpplahendusega lugu. 

(pealtvaataja Kaidi) 
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MÕNED MÕTTED FESTIVALIL DOMINEERINUD AUTORITELT 

(Shakespeare, Tšehhov)  

Karin Viilup 

Tundub, et sel aastal olid A.Tšehhov ja W.Shakespeare väga populaarsed. Siin mõned tsitaadid kahelt 

suurmehelt: 

 

William Shakespeare 

 

„Mu vanust südatalvega 

võib võrrelda, mis pakasene, 

samas leebe“ 

„Vanadus, sind jälestan, 

noorus, sind ma imetlen“ 

„Näitekunsti otstarve, nii 

algul kui ka praegu, oli ja on 

hoida loodusel nagu peeglit 

silmade ees“ 

„Kohanda tegevus sõnale, 

sõna tegevusele, eriti silmas 

pidades, et sa ei patustaks 

loomuliku lihtsuse vastu“ 

„Mis mõttetark maailmas 

õpetada võiks sellist nagu 

naisesilm? Me teadmised on 

üksnes meie lisand“ 

 

 

 

 

 

„A fool thinks himself to be 

wise, but a wise man knows 

himself to be a fool“ 

„Love all, trust a few, do 

wrong to none“ 

„We know what we are, but 

know not what we may be“ 

„It is not in the stars to hold 

our destiny but in ourselves“ 

„If music be the food of 

love, play on“ 

„Better three hours too soon 

than a minute too late“ 

„Better a witty fool than a 

foolish wit“ 

 

 

 

 

Anton Tšehhov 

 

 

„Mida kultuursem inimene, 

seda õnnetum“ 

„Naised andestavad, aga ei 

unusta, mehed unustavad, 

aga ei andesta“ 

„Kui kardate üksindust, siis 

ärge abielluge“ 

„The role of the artist is to 

ask questions, not answer 

them“ 

„What a fine weather today! 

Can´t choose whether to 

drink tea or to hang myself“ 

„Wisdom... comes not from 

age, but from education and 

learning“ 

„Man is what he believes“ 

„There is nothing more 

awful and depressing than 

banality“ 
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VANKUMATUD TINASÕDURID VASTAVAD  

Jutta Loviisa Juht 

 

Sel aastal kuulusid žüriisse  ka 

Krevera vilistlased Lee Trei, 

Reet Sillavee ja Liisa 

Saaremäel 

Tere tulemast taas kallisse 

Saaremaa Ühisgümnaa-

siumisse. Mis tunne on olla 

tagasi armsas koolimajas ja 

näha praeguste Krevera 

liikmete tegemisi? Kas näete 

endale konkurente sirgumas? 

Reet Sillavee: Mina pean 

ütlema, et Krevera ei olnudki 

minu jaoks probleem. Minu 

jaoks oli kogu see Minikate osa 

probleem, sest ma tõesti olen 

alates viiendast klassist 

korraldanud seda. Paar aastat 

pärast lõpetamist siia tuppa 

sisse astuda, õiguspäraselt, oli 

minu jaoks katsumus, aga seni 

on olnud meeldiv. 

Lee Trei: Mina olen jälle 

mingis mõttes mitte vana kala, 

vaid keskmise vanusega kala. 

Ma ei ole siin kogu aeg olnud, 

aga viimasel ajal üsna sage 

külaline ja väga mõnus on. Ma 

ei pea kahtlema või kõhklema. 

Ma tulen siia rõõmuga ja mulle 

väga meeldib. Ma lahkun alati 

tuhande elamusega. 

Väga huvitav on vaadata, 

kuidas Krevera ajas muutub. 

Mulle tundub, et praegused 

Krevera omad on kuidagi palju 

vabamad ja lustlikumad ja ma 

ei näe seal seda tööd ja vaeva, 

mida ma ise Krevera ajast 

mäletan. Ma ei tea, kas see on 

halb või hea, nii lihtsalt on. 

 

Liisa Saaremäel: Aga see ei 

peagi paistma. 

Lee Trei: Jah, siis on järelikult 

hea töö. 

Liisa Saaremäel: Minul on ka 

täitsa uus tahk avanenud sellest 

festivalist, istudes nüüd teisel 

pool. Ja äärmiselt armas tunne 

on ka tagasi siin majas olla. 

Hästi palju mälestusi kerkib 

üles. 

Te kõik olete Mini-

teatripäevadest ka varem osa 

võtnud. Mis see teile nüüd 

tagasi vaadates andnud on? 

Lee Trei: Kui ma olin õpilane, 

siis ma ei mõistnud seda, sest 

ma olin nii selle tormi keskel, 

et ma ei osanud seda hinnata, 

kuid nüüd tagantjärel ma ikka 

heldin, sest see on ülioluline. 

Muidugi on see alati koht, kus 

ma mõtlen kõigi nende 

kirjandusõpetajate ja juhenda-

jate peale. See on nagu memme 

vaev ja ma arvan, et väga 

paljud, mina kaasaarvatud, 

tänavad Ritat südamest 

pingutuse eest, sest see ei ole 

lihtne töö ja  käib kõik oma 

vabast ajast ning õhinapõhiselt. 

Aitäh, aitäh, aitäh on see, mida 

ma tahan nii Ritale kui ka 

kõikidele teistele öelda. Ma 

leian, et seda peab rohkem 

tunnustama. 

 

Reet Sillavee: Mulle tuli  

assotsiatsoon või mõte, et nii 

selliseid asju korraldades kui 

ka nendest osa võttes armastus 

antud asja vastu ainult 

tugevneb ja suureneb. Sa 

tunned sellest rõõmu. Tunne, et 

ma olen millegi nii suure osa, 

on natuke nagu tantsupeol. Ma 

olen nagu selle knopka peal ja 

tänu minule jookseb muster 

kokku. Kui mind ei oleks, siis 

muster ei jookseks kokku või 

trupi vidinad ei jõuaks kohale 

või žürii ei saaks kohvi. Igal 

ühel siin on oma roll ja see 

ongi osa tervikust. 

Liisa Saaremäel: Mina olen 

üldse aru saanud, et 

õhinapõhised asjad kujune-

vadki väga oluliseks teljeks  

elus ja see on lihtsalt nendest 

asjadest üks minimudel, mis 

kannab kogu festivali. 

Esimest korda oli meie 

festivali žüriis näitleja Veikko 

Täär. 

Tere tulemast Saaremaa 

Ühisgümnaasiumisse ja 

Miniteatripäevadele! Milline 

on esmamulje nüüd, kus ka 

suurejooneline kabaree-

etendus nähtud on? 

Kabaree-etendusest ma olen 

täiesti lummatud siiamaani. 

Ilmselt veel mitu kuud, 

võibolla mitu aastatki. Ma olin 

kuulnud kabaree-etendusest kui 

sellisest fenomenist, aga seda 

isiklikult kogeda päris nii 

lähedalt — see oli võimas! Ma 

olen tõesti väga lummatud. Te 

olete ikka vägevad! 

Nimetage üks asi, mis teile 

Saaremaa Miniteatripäevade 

juures väga meeldib ja üks 

asi, mida teeks teisiti. Mida 

annaks muuta või paremaks 

teha? 

Keeruline öelda, sest siin on 

aastatega välja kujunenud 

kindel rütm ja ma arvan, et  

kogemus on mänginud oma osa 

ja ega teisiti ei saa. Et kõik 

need lavalolijad ära näha, 

peabki tempo olema väga suur 

ning lisaks ka tagasiside 

andmine vahetult pärast 

nägemist nendele, kes on olnud 

laval, ja hiljem ka 

juhendajatele. Ma ei oskagi 
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praegu öelda, mis teisiti olla 

võiks. 

Millised olid teie ootused siia 

tulles? Kas emotsioonid on 

ootuspärased? 

Minu üks ootustest oli näha 

noori kreatiivseid inimesi, 

kelles on mingisugune x-faktor 

ja antud ootus on isegi ületatud. 

Suurepärane! 

Varasem žüriiliige, tänavu 

Tallinna 32.Kk 12.klassi 

juhendaja Toomas Lõhmuste 

 

Varasemalt olete olnud 

auväärt žüriirollis, kuid sel 

aastal üle pika aja juhendaja.  

Mis on põhiline erinevus 

kahe osa vahel? Kas eelnev 

žüriisse kuulumine on sel 

aastal ka kasuks tulnud? 

Raskuskategooriad on täiesti 

erinevad. See töö, mida teeb 

juhendaja, on kordades 

võimsam ja vingem kui see, 

mida teeb žürii selle kolme 

päeva jooksul. Jube hea on tark 

olla, aga kuis Runnel selle 

kohta ütleb: „Kerge on raskeks 

saada ja raske on kergeks 

saada.“ Et seda kergust, mis 

lavalt tuleb, kätte saada, tuleb 

tohutult tööd panustada. 

Raskuskategooriad lihtsalt on 

erinevad. 

 

Staažikas žüriiliige Gerda 

Kordemets 

Teie olete pea igal aastal 

Saaremaa Miniteatripäevadel 

žüriipingis istunud. Miks? 

Mis sunnib või tekitab 

tahtmise igal aastal taas 

Kuressaarde sõita? 

Ma käin siin patareisid 

laadimas. See on nii tore 

vaheldus oma tööst. Oluline on 

ka see, et noortega kokku-

puutumine hoiab ennast 

noorena. Kui noored inimesed 

mind aktsepteerivad, siis minu 

enesehinnang tõuseb oluliselt ja 

muidugi on vaimustav kõik see, 

mida ma siin näen. 

 

 

Esireas istuvad  Liisa Saaremäel, Lee Trei, Reet Sillavee 

Tagareas seisavad  Rain Mikser, Lauri Kaldoja, Veikko Täär, Gerda Kordemets, Viljar Aro 

(pildilt puuduvad Piret Rauk ja Tõnis Kipper) 
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ÜHE ABITURIENDI NOSTALGILISI MÕTTEID 

Karin Viilup 

 

Hellust, headust hinge tuleb 

- Palju uusi tulijaid, samas 

ka palju häid minejaid 

- Esimene päev päris 

vahva- Rapla Riinimanda 

oli lemmik!!! Ja paidekad 

kui minu eelmise aasta 

suured sõbrad tegid 

taaskord väga armsa ja 

mõnusa etenduse. 

Meeldib, et kasutate näit-

lejate enda pärisnimesid 

— teeb kogu asja palju 

isiklikumaks 

- Pisar, et ei saanud enam 

öösel lehte kirjutada. 

Loodan, et entusiastid 

puhuvad sellele traditsi-

oonile uuesti elu sisse ja 

loodan, et 2016.aasta öine 

lehekirjutamine polnud 

luigelauluks ;) 

- Kunstiinimesed korra 

aastas SÜGis koos. 

Armastan seda! Kures-

saare kihab siis ägedatest 

ideedest ja loovusest 

- Eelmise mõtte jätkuks — 

kahju, et paljud pika-

ajalised osalejad ei ole 

enam tulnud. THK oli 

näiteks alati full crazy ja 

šokeeriv. Tunnen natuke 

sellistest üllatustest puu-

dust 

- Laupäeva õhtul peale 

etendusi oli Uimes mõnus 

pidu. Tore oli näha 

žüriiliikmeid ja minikatel 

osalejaid koos pidutsemas. 

Päeval kriitikanooled, 

öösel sõbrahooles. 

- Kahju, et ma Uimes liiga 

kaua aega veetsin. Jäin 

Tartu Waldorfgümna-

asiumi lavastusest ilma. 

Aiaii, olen paha laps! 

Omad vitsad peksavad. 

PS! Kuna tegemist minu 

andmetel uue tulijaga, siis 

ma ei    osanud ka oodata, 

et kohe Grand Prix´ võit 

tuleb. Edumeelsed olete!! 

:D 

- Minu lemmik — Tallinna 

32. Keskkooli 12.d klassi 

lavastus "Tõukepunkt". 

Viimased 10 minutit 

etenduse ajast ma nutsin 

lahinal. Väga hinge läks. 

Pole ime, et õpilasžürii 

preemia sai just käesolev 

tükk. Armas ja südamlik 

ja noortele suunitlusega. 

Olles ise tantsija, siis 

liikuvus ja hea koreo-

graafia ning saalikasutus 

lummasid mind eriti. 

Aitäh selle hingeliigutuse 

eest — you made my day! 

- Eneseimetlejate Klubi 

esinemise ajal läksid kõik 

tantsima ja hull pidu- möll 

— sagimine algas. Hästi 

tore. Kena oli näha sellist 

elurõõmu SÜGi aulas 

keemas :) 

- Loodan, et näitlejahimu-

lisi noori jagub ka 

järgnevateks aastateks. Ja 

minupoolne soovitus — 

olge ikka loomingulised, 

innovaatilised, väheke 

hullud ja ärge end kunagi 

tagasi hoidke! ;) 

 

Näeme järgmisel aastal 

Minikatel! 
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"Peeglike, peeglike seina peal, kes on andekam kogu maal?" küsivad Väikesed Isad ja saavad teada, et 

loomulikult juhendajad, kellele kingitakse võlupeeglid. 

 

VÄGA TÄHTIS LINK  

https://youtu.be/WTK_JtT1VSs  

AJALEHE TEGIJAD 

Jutta-Loviisa Juht, Karin Viilup, Diana Alt,  

Reet Koppel, Paul-Mark Pihl, Anni Polding,  

Emma Siigur, Rita Ilves, Indrek Peil, Merle Prii 

FOTOD: Jane Treima, Martin Vesberg, Sille-Riin Rand 

 

https://youtu.be/WTK_JtT1VSs

