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Väino Aren
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ehk kes siis Õnne
tänava Krissut ei tea!
PERSOON

Tänavu tuli vabariigi aastapäev Väino Areni (83) jaoks
teisiti. President tunnustas armastatud näitlejat ja
endist balletisolisti Valgetähe teenetemärgiga. Otse
loomulikult tunneb rõõmu sellest ka Õnne tänava
vabadusvõitleja ja majaomanik Kristjan.
MARVI TAGGO, ELUTARK.EE
Üle 60 aasta Estonia teatris balleti esitantsija, operetiartisti ja
hiljem etenduste juhi ehk inspitsiendina töötanud Väino Aren
on viimastel aastakümnetel end
eestlaste südameisse mänginud krutskeid täis Krissuna sarjas "Õnne 13". "Tänaval tulevad poisikesed vastu ja ütlevad:
"Tere Krissu!"" muigab Aren.
Tänavuse vabariigi aastapäeva eel tunnustas president
Kersti Kaljulaid Väino Areni
tööd Valgetähe V klassi teene-

temärgiga. Eks see tunnustus
on kindlasti ka Õnne rahva teene, sest nemad ta ordeni saamiseks esitasid, arvas Aren ise 9.
veebruaril "Ringvaate" saates.

Kuulus RosenkampfJägerfreund
"Krissu nimi on kogu aeg olnud, kõigi stsenaristide ajal,
aga minu arust algas see krissutamine Luulest," tunnustab
Väino Aren oma ekraanipartnerit Luule Komissarovit ehk Õnne

tänava Lainet. Legendaarne ekraanipaar kannab seriaalis uhket Rosenkampf-Jägerfreundi
nime – olevat igati kohane vabadusvõitlejale ja majaomanikule, nagu Krissu end ise seal
uhkelt tituleerib. Eks järjekindlad seriaali jälgijad mäletavad,
millest intrigeeriv nimelugu kunagi ammu alguse sai.
Aren arvab naljaga pooleks,
et on suur luksus olla laupäeva
õhtust laupäeva õhtuni kodu,
pereelu ja päevasündmuste tee-

Väino Aren on "Õnne 13" Kristjanina käinud läbi pika tee. Paljude arvates kasvas Aren draamanäitlejaks just
Krissu rollis.

TERE TULEMAST KAUNISSE KUURORTLINNA PÄRNU!

WASA HOTELL JA TAASTUSRAVI
MÕNUS PUHKUS PÄRNUS 2 ööd / 3 päeva
•
•

•

kaks ööd majutust kahekohalises
toas ühele inimesele
2 hommikusööki, 1 lõunasöök
ja 2 õhtusööki buffet-lauas
(pakett algab saabumispäeval
õhtusöögiga ja lõpeb
lahkumispäeval hommikusöögiga)
kaks hoolitsust järgnevast valikust:
•
•
•
•
•
•

•

klassikaline massaaž 25 min
soolakamber 40 min
ürdi-pärlivann 10–15 min
massaaživann jalgadele või
kätele 15 min
käteparafiin 15 min
osokeriitravi 15 min

sauna kasutamise võimalus

•
•
•

Wi-Fi kasutamise võimalus
tasuta parkimine
sissepääs Pärnu kuursaali ja
ööklubisse Sugar (v.a eriüritustele)

Soovitame raviprotseduurid ette
broneerida e-postil ravi@wasa.ee või
telefoni 445 0760.

RAVIPAKETT Pühapäevast reedeni (4 ravipäeva)
•
•

•
•

hind kuni 29.04.2017
129 € kahele
30.04.–21.06.2017
148 € kahele

Wasa on väike ja koduselt hubane taastusravikeskus Pärnu
rannarajoonis, mis pakub mitmekülgseid ravi- ja puhkuseteenuseid.

•

viis ööd majutust kahekohalises
toas ühele inimesele
toitlustus buffet-lauas (5 hommiku-,
4 lõuna- ja 5 õhtusööki; pakett
algab õhtusöögiga ja lõpeb
hommikusöögiga)
arsti või õe vastuvõtt ravikava
koostamiseks
hommikuvõimlemine juhendajaga
(rühmas)
ravipäevadel kolm raviprotseduuri
järgmisest valikust:
•
•
•

Wasa AS Eha 2, 80010, Pärnu
info@wasa.ee
Vaata lisaks www.wasa.ee

klassikaline massaaž 25 min
massaaživann jalgadele või
kätele 15 min
parafiin-osokeriitravi 15 min

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ürdi-pärlivann 15 min
massaaživann 15 min
soolakamber 40 min
lokaalne külmaravi 15 min
käteparafiin 15 min
inhalatsioonravi
liikumisravi rühmas
(ravivõimlemine, kepikõnd)
individuaalne võimlemine
elektriravivõimalused (impulss-,
magnet- ja ultraheliravi,
darsonvalisatsioon)
valgusravi

sauna kasutamise võimalus
Wi-Fi kasutamise võimalus
tasuta parkimine

kuni 29.04.2017
160 € / 5 ööd ühele
30.04.–21.06.2017
220 € / 5 ööd ühele

Soodustuse
saamiseks
ütle märgusõna
„Maaleht”.

