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VABA AEG

tel 5646 3044
www.imaveretrahter.ee

E–R 11–19
L 12–02, P 12–18

16. detsember

Pääse 8 €

SUNLIGHT
Dj Aare Anton

Lisainfo tel 385 2420 või 505 8893 
või info@kreisitrahter.ee.

*Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi ja peopäeval 
napsised külalised trahterisse sisse ei saa.

Meeleolu loovad Rahvabänd 2017

ELUMEES ja DJ JÜRMO!

Ansambel Valeri Petrovi juhatusel

Kavas vaimuliku muusika tippteosed ja kaunimad õigeusu jõululaulud

Kolmapäev            dets 19.00 ROOSNA-ALLIKU MÕIS

Pilet 10 / 5 eur
müügil Piletilevi müügipunktides, www.piletilevi.ee ja enne algust kohapeal.

T
änavu aasta mee-

lelahutussaateks 

kroonitud «Väi-

kesed hiiglased» 

naaseb kevadel Kanal 2 ek-

raanile. Käesoleval nädalal 

algavad üle-eestilised ot-

singud uute andekate laste 

leidmiseks saatesse.

Lõppeva teleaasta sära-

vaim edulugu, Kanal 2 ta-

lendisaade «Väikesed hiig-

lased» tutvustas andekaid 

lapsi, kes lõid lava särama 

oma juttude, laulude ja tant-

sudega. Nüüd saavad võima-

luse uued osalejad.

9. jaanuarini on käimas 

üle-eestilised otsingud lahe-

date laste leidmiseks. Saates-

se on kandideerima oodatud 

4–12aastased lapsed, kes 

paistavad silma mõne ande 

või ka lihtsalt ägeda iseloo-

muga. 

Oodatud on nii hea laulu-

hääle kui ka tantsuoskuse-

ga lapsed, aga ka väikesed 

kuldsuud, kelle terased tähe-

lepanekud ja lõbusad jutud 

teevad tuju heaks nii täiskas-

vanutel kui ka eakaaslastel. 

Nagu «Väikeste hiiglaste» 

avahooajal, pannakse selgi 

korral saateks kokku viis 

tiimi, kuhu kuuluvad nii 

lauljad, tantsijad kui ka mi-

nitalendid.

Saatesse kandideerijatelt 

oodatakse eelkõige rõõmu, 

julgust ja säravaid silmi – 

need on olulisemad kui esi-

nemiskogemus. Seda enam, 

et «Väikestes hiiglastes» saa-

vad kõik tiimid enda kõrvale 

kuulsa meelelahutaja ja ko-

genud juhendaja, kelle roll 

on toetada väikeseid talente 

nende põneval teekonnal. 

Lisaks ande arendusele ja 

ainulaadsele esinemisko-

gemusele paneb «Väikesed 

hiiglased» taas võitjatiimile 

välja stipendiumi suuruses 

10 000 eurot.

Kui tead mõnda toredat ja 

andekat last, keda kogu Ees-

timaa võiks tundma õppida, 

siis anna temast märku lehel 

www.kanal2.ee/osale. (JT) 

Hittsaade otsib 
andekaid lapsi

KALEV LILLEORG

Beebid saavad 
esimese kont-
serdielamuse

P
aide kultuurikeskus 

andis teada, et maa-

ilma suurtest ooperi-

teatritest eeskuju võttes 

korraldab Rahvusooper Estonia 

beebikontserte, kuhu on oodatud 

väikelapsed vanuses kuni kolm 

aastat.

Ooper-Kvarteti esituses 

kuuleb klassikalise muusika 

pärle, mis sobivad hästi nii 

beebidele esimese kontser-

dielamuse saamiseks kui ka 

lastevanematele nautimiseks. 

Avatud on kohvik.

Korraldaja selgitas, et toolidel 

paigal istuma ei pea, sest põran-

dale on laotatud Estonia meistri-

te tehtud ülisuur muusikateatri 

teemaline tegelustekk, mille peal 

vanemad saavad pikutada ja mu-

dilased mängida.

«Kontsert kõige pisematele» 

algab reedel kell 10. (JT)
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Aida 7, Pärnu  /  Avatud E–P 10–20  /  astri.ee/parnukeskus
Vaata pakkumisi ka meie e-keskusest Astri.ee

PARIMAD PAKKUMISED

Hooaja allahindlus!Kogu kaup
kliendikaardiga

Suur talvine
allahindlus kuni
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15.–21.12 KINOS

„Star Wars:Viimased jedid“ 3D, ulmeseiklus, 
UUS  15.35, 18.40, 21.20 (v.a N), 21.35 (N)

„Jõulud ja puha“ kogupere jõulufilm, eesti k,  
UUS  13.15 (v.a L–P, T), 12.15 (L–P), 17.30 (T)

„See on alles algus“ madinakomöödia, UUS
16.50

„Reis Hispaaniasse“ gurmeekomöödia, UUS
19.05 (v.a T), 19.45 (T)

„Väike ime“ südamlik draama, EELLINASTUS
11.45 (L–P)

„Ferdinand“ 3D, animafilm, eesti k,
EELLINASTUS  11.00 (L – Apollo perepäev; P)

„Jõuluvanade vahetus“ koguperefilm, eesti k 
13.50 (L–P)

„Paddingtoni seiklused 2“ koguperefilm, eesti k 
14.15 (R, T, N), 14.30 (L–P), 19.00 (E, K)

„Igitee“ draama, 14.15 (E, K), 19.00 (R–P, T)

„Mõrv Idaekspressis“ A.Christie krimidraama
15.00 (T), 16.35 (R, P, N)

„Hampstead“ romantiline draamakomöödia
16.35 (L, E, K)

„Papside lahing 2“ komöödia  13.15 (T),
14.15 (v.a T)

„24 tundi elada“ madinafilm  21.30 (R, P, N), 
22.00 (T)

„Ilmaratas“ W. Alleni draama  21.30 (L, E, K)

„ kogupere 
fantaasiaseiklus, ESILINASTUS  19.00 (N)
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