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Johannah oli esikpoeg Louis’ sündides vaid 18aastane.
Hiljem sai ta veel
kuus last, nende
seas kahed kaksikud. Suure pere ema
suri 2016. aasta detsembris verevähki.
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Kaks aastat tagasi murdis
agressiivne verevähk One
Directioni tähe Louis Tomlinsoni ema Johannah’.
Seitsme lapse emal oli vanust vaid 43 aastat. Nüüd
on traagiliselt lahkunud
laulja 18aastane õde Félicité. Neiu surma põhjuseks peetakse infarkti.
The Suni teatel kaotas Félicité
kolmapäeva pärastlõunal oma
Lääne-Londoni stuudiokorteris
teadvuse. Temaga koos olnud sõber kutsus kohemaid kiirabi, kuid
kohale jõudnud meedikutel ei
õnnestunud neiut elustada. Ta
tunnistati surnuks. Politsei allika teatel ei viidanud mitte miski uimastite pruukimisele. Kahtlustatakse südamerabandust,
kuid neiu surma põhjuse peab
välja selgitama lahang.
Fizzyks kutsutud Félicité Tomlinson oli modell, algaja moekunstnik ja sotsiaalmeediatäht,
kellel oli Instagramis üle 1,3 miljoni fänni. Oma viimase postituse tegi tüdruk pühapäeval. „Ma
ei mõista, miks ma nii vapustatud välja näen,“ kommenteeris ta
oma fotot. Brünett kaunitar avaldas sageli napis rõivas selfisid,
kuid ka lapsepõlve- ja perepilte.
Mõni kuu tagasi oli ta käinud
Egiptuses Aleksandri lastekodus
ning kirjutas, et midagi nii kainestavat pole ta näinud. „Näha
beebisid ja väikelapsi, kellel pole midagi ning kes on ikkagi nii
õnnelikud, et saavad seebimulle puhuda ja mind näost sikutada, paneb kõik õigesse konteksti,“ kirjutas 18aastane neiu ja
manitses oma fänne: kui nood
satuvad mõnda vaesesse riiki,
võiksid nad pühenduda kas või
paariks tunniks heategevusele.
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Félicité on pärit suurest perest: nende emal Johannah’l oli
kokku seitse last, sealhulgas kahed kaksikud. Esikpoja Louis’
(27) sündides oli Johannah vaid
18aastane. Poisi isast Troy Austinist läks noor ema lahku, kui
Louis oli viiene. Poptäht on öelnud, et peab oma pärisisaks kasuisa Mark Tomlinsoni. Sellest
abielust sündis neli tütart: Charlotte (20), Félicité ning kaksikud
Phoebe ja Daisy (15).
Johannah’ ja Marki abielu purunes 2010. Kolm aastat hiljem

Eesti reisilaevadel näeb edaspidi nii ooperit kui ka balletti
Teet Malsroos
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„Täna saab kohe aru, kes
on siin teatritöötaja,
kes Tallinki töötaja –
esimestel on näod
naerul, teistel kurvad.
Nii nagu teatris on
kaks maski, üks rõõmsam ja teine pisut kurvem,“ naeris rahvusooperi
Estonia juht Aivar Mäe (pildil) eile, kui Tallink Grupist sai kolmeks
hooajaks Estonia ja Vanemuise
teatri peasponsor. Teadaolevalt on
see Eestis esmakordne, et üks eraettevõte võtab enda hoole alla
peasponsorina korraga kaks Eesti
suurimat kultuuriorganisatsiooni.
Estonia juhil Mäel ja Vanemuise
teatri juhil Toomas Petersonil oli

põhjust rõõmustada rohkem kui küll: Tallink
Grupi juhi Paavo Nõgene sõnul on toetussumma kuuekohaline
ja jaguneb kahe teatri
vahel võrdselt. Nüüdsest võib ka Tallinki laevadel näha nii balleti- kui ka
ooperiartistide etteasteid.
„Estonia ja Vanemuine on meie
kultuuri kesksed kandjad, Eesti
suurimad kultuuriorganisatsioonid.
Mitte ainult pühendunud lauljad,
tantsijad, muusikud, näitlejad, tehnilised- ja erialaspetsialistid,
nüüdisaegsed teatrimajad ning vaimustav publik: nad on ka Eesti kultuuri sümbolid,“ sõnas Nõgene.

„Loodame, et mõlemad teatrid toovad oma kõrge kunstilise tasemega
siia kultuurielamusturiste Skandinaaviast ja mujalt. Lisaks loodan, et
meie koostöö innustab ka teisi Eesti
ettevõtteid meie kultuuri, sporti ja
ühiskonda laiemalt panustama.“
Tallinki laeva Silja Europa pardal toimunud koostöö algust tähistaval üritusel heiskasid Aivar
Mäe, Toomas Peterson ja Paavo
Nõgene laevale uue signaallipu
„Kultuur pardal/Culture onboard“.
Signaallippude abil vahetavad laevad omavahel sõnumeid. Spetsiaalselt kujundatud signaallipp
kingiti koostöö markeerimiseks ka
Estoniale ja Vanemuisele.
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BALLETT
PARDAL:
Nüüdsest
hakkavad
Tallinki laevadel üles
astuma nii
rahvusooperi Estonia kui ka
Vanemuise
teatri balleti- ning
ooperitrupid. Midagi
säärast pole Eestis
enne tehtud.

