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Pee�i Pizza ko�ikampaania!

Uue Peetri Pizza leiad Jewe kaubanduskeskusest!

Soodustus kehtib kupongi alusel ainult pitsadele.
Kupong kehtib kuni 15.10.2016

Lõika kupong välja ja saad sellega pitsaostult  -15%!

Telli pitsa mugavalt telefoni teel: 5697 3105
Menüüga tutvu: www.peetripizza.ee
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UUDISED
ILLUKA OTSUSTAS 
LIITUDA LÕUNAREGIOONI 
VALDADEGA 

Varem Iisaku valla ühinemis-
läbirääkimiste ettepaneku 
tagasi lükanud Illuka vallavo-
likogu andis nüüd teada, et 
on valmis alustama läbirää-
kimisi Iisaku, Mäetaguse, 
Tudulinna ja Alajõe vallaga.  
LK 3

MINISTEERIUMI 
ASEKANTSLER PÖÖRDUS 
SOOJUSVÕLGLASTE 
ASJUS OMAVALITSUSTE 
POOLE

Majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumi ener-
geetika ja ehituse asekants-
ler Ando Leppiman pöördus 
omavalitsuste poole kirjaga, 
mis on ajendatud Kohtla-
Järvel möödunud talvel tek-
kinud küttekriisist ning mille 
eesmärk on hoida sääraseid 
olukordi tulevikus ära. LK 6 

KESKKOND 
KUKRUSE MÄGI − 
KÜSIMUSI PALJU, 
VASTUSEID VÄHEM 

Aastaid Kukruse aheraine-
mäge nagu ka teisi põlevki-
vitööstuse probleemseid 
jäätmehoidlaid uurinud Tartu 
ülikooli geoloogia-mineraloo-
giaprofessor Kalle Kirsimäe 
arutab Põhjarannikule antud 
intervjuus, mida selle mäega 
ette võtta. LK 5

FESTIVAL 
"NARVA TÄIS 
MUUSIKAT"

Pühapäev, 9. oktoober
Kammerkontsert 
"See on vaid operett" 
kell 18 Sillamäe 
kultuurikeskuses.

Esmaspäev, 10. oktoober
Kontsert kõige pisematele 
kell 12 ja 13.30 kultuurikeskuse 
Geneva kammersaalis.
Kammerkontsert 
"See on vaid operett" 
kell 18 Illuka mõisas.
Kammerkontsert 
"Armastuse serenaad" 
kell 19 Geneva kultuurikeskuse 
kammersaalis.
Teisipäev, 11. oktoober
Pjotr Tšaikovski ballett kahes 
vaatuses "Uinuv kaunitar" 
kell 14 ja 19 Geneva kultuuri-
keskuses.
Kohtumine Eesti rahvusballeti 
kunstilise juhi Toomas Eduriga 
kell 18 Geneva 
kultuurikeskuses.
Kolmapäev, 12. oktoober
Lastegala kell 17 Geneva kul-
tuurikeskuses.
Ooperigala kell 19.30 Geneva 
kultuurikeskuses.
Neljapäev, 13. oktoober
Giuseppe Verdi 
ooper "La Traviata" 
kell 14 Geneva 
kultuurikeskuses.

Allikas: www.opera.ee

Rahvusooperi Estonia 
juht Aivar Mäe inspek-
teeris eile isiklikult, kui-
das on töölised Narvas 
suure ooperi- ja balleti-
festivali toimumiseks la-
va ette valmistanud.

ILJA SMIRNOV
smirnov@pohjarannik.ee

Tundus, et Mäe jäi Geneva 
kultuurikeskuses nähtuga ra-
hule: esimest korda paljude 
aastate jooksul pandi käima 
sealse lava elektrimootor, mis 
võimaldab dekoratsioone kii-
resti liigutada ja vahetada, 
ning tehti korda orkestriauk, 
mida pole kasutatud 1970. aas-
tatest saati.

Kohandasid vana lava
"Mootor oli rooste läinud 

ning kõike tuli puhastada. 
Peale selle värvisime spet-
siaalse värviga üle lava põ-
randa − varem nägi see väl-
ja nagu parkett, nüüd aga on 
selline, nagu peab," on Mäe 
rahul lavaga, mis nüüd on 
musta värvi ja läiketa ega 
ole tantsijatele libe. "Sama-
sugune on ka meil rahvusoo-
peris," lisas ta.

Esialgu jääb saladuseks, 
kuidas hakkab orkester Gene-
va orkestriaugus kõlama: seal 
on kõik juba puhas ja värvi-
tud, kuid orkestrandid jõua-
vad kohale alles festivali al-
guse poole, oktoobris. "Milline 
on helipilt, seda saame teada 
kohapeal, kui toimub esimene 
proov," sõnas Aivar Mäe.

"Lavastangesid ei ole mui-
dugi nii palju kui vaja: oope-

ris kasutame 46, siin aga on 
umbes 20. Kuid sellest hooli-
mata tuleb etendus samasugu-
ne nagu originaalis, lihtsalt tu-
leb modifikatsioonid teha," üt-
les Mäe.

Ja veel − otse kulisside ta-
ga saavad alguse kivist seinad 
ning seda tuleb balletitantsija-
tel hüppeid tehes arvesse võt-
ta. Kuid nemad on sellega ju-
ba harjunud.

Muide, Geneva orkestriau-
ku kasutati sihipäraselt (mit-
te laoruumina) vaid kohe pä-
rast kultuurimaja valmimist 
1970. aastate teisel poolel − 

siis oli Narvas mitu päeva kü-
las Estonia ooperiteater. Aivar 
Mäe meenutas, et nagu selgi 
korral, etendus siin ka siis "La 
Traviata".

Järjepidevust võib tähelda-
da ka selles, et peaaegu nel-
jakümne aasta jooksul ei ole 
vaatesaalis toole vahetatud.

Kui vaid publikut oleks
Rahvusooperi Estonia 

korraldatav ooperi- ja bal-
letifestival "Narva täis muu-
sikat" toimub 9.-13. oktoobri-
ni ning piirilinna saabub sel 
puhul pisut vähem kui kaks-

OOPERI- JA BALLETIFESTIVAL: Edu sõltub kohalikust publikust

Rahvusooper Estonia 
toob Narva ligi kakssada artisti

sada artisti. Festivali kor-
raldamine kulgeb Mäe sõ-
nutsi hästi.

"Loodame vaid, et publi-
kut tuleb. Juba on müüdud 
umbes tuhat piletit, kuid va-
ja oleks veel müüa. Kohali-
kud on mulle öelnud, et nar-
valased otsustavad selliseid 
asju viimsel minutil," lisas ta 
naeratades.

Festivali "Narva täis muu-
sikat" toetavad Eesti Vaba-
riigi kultuuriministeerium, 
Eesti kultuurkapital ning in-
tegratsiooni ja migratsiooni 
sihtasutus.

Aivar Mäe: "Käisime viimati Narvas etendusi andmas üle 30 aasta tagasi, orkestriauk pole Genevas 
vist pärast seda õieti kasutusel olnudki. Milline on helipilt, seda saame teada kohapeal, kui toimub 
esimene proov. Ootused on igatahes suured nii meil kui ka publikul." ILJA SMIRNOV


