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ESTONIA KÜLALISETENDUS Lihula lauluklubi 
kostitas külalisi
Lihula lauluklubi Meelika kut-
sus 16. veebruaril külla laulu-
klubid Tallinnast, Haapsalust, 
Märjamaalt, Pärnu-Jaagupist ja 
Arest, kokku 150 inimest.

Lihula lauluklubi sisustas 
viietunnise koosviibimise, kuhu 
mahtusid ka külaliste tervitused 
ja Lihula kultuurikeskuse juha-
taja Tiina Lobja sõnavõtt, mil-
les ta tutvustas uut suurt Lääne-
ranna valda. Selle aasta peo tee-
ma oli „Kantri alati jääb”, mil-
lest tulenes ka soovituslik riie-
tus. Stiilseimale lauluklubile oli 
ette nähtud auhind, mille see-
kord võitis Tallinna Nõmme lau-
luklubi Kanarbik.

Pärast lõunasööki esinesid 
Kaie Segeri line-tantsijad ja ko-

halik pillimees Andri Lobjakas. 
Järgnesid ühislaulmine ja selts-
kondlikud tantsud, mida õpe-
tas Eha Raja. Üheskoos õpiti 
Kaie Segeri juhendamisel ka 
line-tantsu. Kantripidu sai õige 
hoo sisse, kui lavale tuli ansam-
bel Metsik Lääs.

Lihula lauluklubile pani 
2012. aastal aluse muusikape-
dagoog Õie Liiv. Praegu veab klu-
bi Lihula muusikakooli õpetaja 
Merje Vahula. Klubil on oma põ-
hikiri, juhatus ja president. Klu-
bis käivad laulu armastavad ja 
seltskonda hindavad inimesed.

17. märtsil läheb Lihula rah-
vas külla Nõmme lauluklubile 
Kanarbik Tallinna lillepaviljoni.

LÄÄNE ELU

Palivere lapsed lasid vastlaliugu
URMAS LAURI
urmas.lauri@le.ee

Tänu teisipäeva öösel sadanud 
lumele said Palivere lasteaia 
lapsed vastlapäevast täit mõ-
nu tunda.

„Suitsukooti sõime,” ütles Pa-
livere lasteaia Kimalaste rühma 
õpetaja Kairi Laurson. Et lastel 
oleks ettekujutus, mida vastla-
päeval veel süüakse, oli poest os-
tetud ka seajalgu. „Katsusime, 
need olid toored,” nentis õpeta-
ja. „Ja vurri tegime. Nööbist, mit-
te kondist, sest neid pole saada.”

„Praegu tuleb liulaskmine ja 
siis kadaajamine, tegime pallid 
kaltsudest valmis,” rääkis õpe-
taja.

Vastlapäeva on Palivere laste-
aias igal aastal peetud. „Sel aas-
tal tuli õnneks lumi ka. Ootasi-
me seda, kuigi lubas vihma. Mõt-
lesime, et mis me vihmaga tege-
ma hakkame, saapaid viskama 
või mis,” rääkis Laurson.

Palivere lasteaial on oma mä-
gi. „Lastele väga meeldib. Oota-
vad, et kui lumi tuleb, saab kel-
gutada,” nentis Laurson.

Õpetajad-kasvatajad, kes las-
te hullamist jälgisid, olid kind-
lad, et neil tuleb hea lõunauni.

Palivere lasteaias käib umbes 
viiskümmend põnni.

Vastlapäev on liikuv püha, 
nõuab noort kuud ja teisipäe-
vast päeva, kirikukalendris on 
seotud lihavõttepühade ning 
nende eelse suure paastu algu-

sega. Lääne-Eestis võeti ette ho-
kimängu meenutav kadaajamine 
– kõike halba ja vastikut sümbo-
liseeriv kaltsupall aeti kepiotste-
ga lükates oma küla piirest välja.

Õpetaja Anne Ta� nova lastega liumäel.  URMAS LAURI

MALLE-LIISA RAIGLA
malleliisa@le.ee

Eelkooliealistele lastele ja ku-
ni kolmanda klassi õpilastele 
mõeldud „Balletilugu” on küll 
juba välja müüdud. Estonia teat-
ri kommunikatsioonispetsialistil 
Lisanna Männilaanel jagub selle-
le vaid kiidusõnu. „Olen ise „Bal-
letiloo” läbi teinud ja pärast se-
da olen palju asjalikum balleti-
vaataja,” ütles Männilaan. 

Tema sõnul tuleb seal balle-
tist juttu täitsa algusest peale – 
selgitatakse, mis on ballett, mil-
lised elemendid seal on, kuidas 
tuleb balletti lugeda. „Teeb las-
tele põhitõed selgeks: mida jäl-
gida, kas tohib plaksutada, kui-
das plaksutada ja nii edasi,” üt-
les Männilaan. 

Männilaan lisas, et ka ta kaks 
poega on seda vaatamas käinud 
ja neile meeldis. Männilaan ütles, 
et „Balletilugu” on hariv täiskas-
vanutelegi, vanuseline määratlus 
on vaid soovituslik. „Soovitan eri-
ti neile inimestele, kes on elus 
ühe või kaks korda balletti vaa-
tamas käinud, aga ei ole täpselt 
aru saanud, miks nad seal nõn-
da taidlevad,” ütles Männilaan. 

Haridusprojekti teises pooles 
saavad lapsed selga panna balle-
tiseelikud ja jalga varvaskingad 
ning õppida koos rahvusballeti 
tantsijatega selgeks ühe tantsu. 
„Saavad proovida, kuidas seista 
ja kuidas tantsida, kuidas teha 
lihtsamaid balletielemente,” üt-
les Männilaan. 

Estonia soovib, et „Balleti-
loost” osavõtjad paneksid oma 
muljed paberile ja toimetaksid 
kirjatööd või joonistused nen-
deni. 

Õhtu lõpetab Pjotr Tšaikovs-
ki ballett „Uinuv kaunitar”. „Sin-

na võib vabalt tulla ka see väi-
ke laps, kes on hommikul käi-
nud „Balletilugu” vaatamas,” üt-
les Männilaan. Ta lisas, et kuna 
kellaaeg on hiline – ballett algab 
kell 19 –, siis võibolla väiksemad 
ei pea nii kaua vastu, kuid alg-
klassi laps võiks küll tulla. Samal 
päeval on lapsel värskelt mee-
les, mida tuleb jälgida, kuidas 
tantsijad teevad erinevaid žes-
te, teab juba, et plaksutada võib 
kogu aeg. 

„„Uinuv kaunitar” on laste-
sõbralik – seal on printsessid 
ja haldjad, etendus ei ole ainult 
täiskasvanutele,” ütles Männi-
laan. 

Sel korral on Haapsalus ko-
hal vaid tantsijad, sest selles bal-
letis vajavad nad rohkem ruu-
mi ja orkester lihtsalt ei ma-
hu Haap salu kultuurikeskuse 
lavale. Estonia orkester salves-
tas balleti muusika möödunud 
nädalal. Salvestamise ajal tant-
sisid tantsijad laval. „Ei ole su-
valine orkester lindi pealt,” üt-
les Männilaan. 

Balletipäev Haapsalus algab 
aga kell 10 kontserdiga kõige pi-
sematele, kuni kolmeaastaste-
le. Männilaan ütles, et beebide-
le mõeldud kontserdil on käinud 
isegi kolmenädalasi. Muusika on 
seal rahulik. Ooper-Kvarteti esitu-

ses kuuleb klassikalise muusika 
pärle, mis sobivad lapse esime-
se kontserdielamuse saamiseks.

Peale muusika kuulamise saa-
vad väikesed ka ise muusikat te-
ha ja kõristid kätte võtta. Männi-
laane sõnul on Eestis vähe kont-
serte ja üritusi, kuhu saab väike-
se lapsega minna. „Emad tihti-
peale tänavad meid,” ütles Män-
nilaan. 

Ta lisas, et Tallinnas on bee-
bidele mõeldud kontsert suur 
menuk ja sinna pileteid saada 
on raske. 

„Uinuva kaunitari” Haapsalu 
etendusele on veel vabu kohti ta-
gumistes ridades.

„Uinuv kaunitar” tuleb 
Haapsallu orkestrita
Tuleval kolmapäeval on Haapsalu kultuurikeskus täis Estonia balletti 
– hommikul on kontsert beebidele, seejärel saavad suuremad lapsed 
balletiga tutvuda, õhtu lõpetab Pjotr Tšaikovski „Uinuv kaunitar”.

Estonia baleriin Luana Georg ja tantsija Sergei Upkin „Uinuvas kaunitaris”.  RÜNNO LAHESOO

AITÄH SULLE, ET KÄISID VALIMAS 
JA VALISID PAREMA TULEVIKU!


