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Koroona sunnib pealinna teatrid pooltühjaks,
kuid pool saali on parem kui suletud teater
Alates tänasest, 28. novembrist hakkab teatritele, kinodele ja
kontserdisaalidele Harjumaal ning Ida-Virumaal kehtima 50%
täituvuse nõue. Mujal Eestis pool saali tühjaks jätma ei pea, kuid
üle 400 pileti on ei saa müüa ka Ugala või Vanemuine oma suurde
saali. Kuidas teatrid hakkama saavad?

Eesti teatrite müügiosakondade ja piletimüügispetsialistide
telefonid on sel nädalal olnud punasemad kui kunagi varem.
Esmaspäeval andis valitsus järjest kiirenevas tempos tõusvate
nakatumisnumbrite ja haiglakohtade täituvuse kasvu tuules teada,
et alates tänasest tuleb teatritel piletimüüki jõuliselt koomale
tõmmata. Seda eeskätt koroonakoldeks kujunenud pealinnas ja
Harjumaal. Erinevalt kevadest, mil uksed sulgusid praktiliselt
päevapealt, anti siiski nüüd ligi nädal ettevalmistuseks ja piletite
muutmiseks.

Mõistagi pole piletimüügipiirang teatrite ainus probleem, sest ega
näitlejad ole koroonaviiruse suhtes kuidagi immuunsemad kui
ülejäänud elanikkond, jäävad haigeks nemadki. Nii on viirus
jõudnud mitmesse teatrisse, on haigestunud näitlejaid ning on
nende lähikontaktseid lavapartnerteid, kes omakorda on kellegi
lähikontaktsed jne. Kui vaadata näiteks Draamatetri kava, siis
nädala jooksul on ärajäänud etendusi ohtralt, vapralt püsivad
kavas "Tunnike rahu", Esimene armastus", "Isamaa pääsuksed"
jne. Rahvusooperis nakatus möödunud nädala lõpus ooperitrupi
liige, mistõttu on just ooperite kava tugevalt mõjutatud, ballett seni
(ptüi-ptüi) püsib raudnaelana kavas. Ärajäämisi on viimastel
nädalatel olnud palju ka Pärnu Endlas ja Tallinna Linnateatris.

Kõik teatrid ütlevad kui ühest suust, et piletite ümbermängimine on
keeruline, kuid teatrisõbrad on olnud väga mõistvad, kannatlikud ja
vastutulelikud. Ning mis eriti oluline - teatriskäiku ei kardeta. Ugala
saab aga raporteerida pea uskumatust statistikast: selle aasta
septembris ja oktoobris külastas teatrit rohkem inimesi kui mullu
samal perioodil (sh oktoober oli aastate võrdluses suurima
külastatavusega). Samuti on olnud november väga hea
saalitäituvusega. Inimesed tahavad järelikult külastada teatrit ka
keerulisematel aegadel.

(Laste)grupid tühistavad broneeringuid

Raskem on teatritel, kelle repertuaaris on palju noortelavastusi,
mida külastatakse klassidega, näiteks VAT teatril ja Eesti
Noorsooteatril, aga ka Vene Teatril, kel oli detsembrisse
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planeeritud 20 etendust lastele. Piirangutest tulenevalt on nad
tänaseks jätnud ainult 14 ja needki lähevad nüüd poolele saalile.
Sama mure on Ugalal ja Endlal - detsembrikuiste lasteetenduste
müük pole olnud sama suur kui varasematel aastatel ning viimasel
ajal on hakatud ka neile tehtud grupibroneeringuid tühistama.

Muutunud on ka inimeste ostukäitumine selles osas, et ei osteta
enam pikalt ette, välja arvatud mõned menukid, näiteks
Draamateatri "Lehman Brothers" või "Esimene armastus". Mida
enam on süvenenud kroonakriis ja tõusnud numbrid, seda
lühemaks ostuperiood läheb, Rahvusooper Estoniast ostetakse
vahel ka vahetult enne etendust.

Ees on keerulised ajad, sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas sel
nädalal, et kui olukord koroonarindel ei parane, on oodata
lauspiiranguid. Hetkel on aga seis selline, et tänasest on piirang
50% ja see on Euroopa ja ka maailma mastaabis erakordne.
Teatrid on kinni pea kõikides riikides, madalate numbritega
Soomes oli näiteks juba septembris 50%-lise täituvuse piirang. Ka
Rootsi on nüüdseks oma kevadiselt kursilt kõrvale kandunud. Ja
mis siin rääkida, Los Angeleses ja New Yorgis pole olnud võimalik
8 kuud teatrisse minna...

- ÄÄREJUTT -  
Linnateatris jääb järgmine müügipäev vaheleMargus Küppar,
Tallinna Linnateatri turundusjuht

Oleme piirangute tõttu sunnitud osa novembri ja detsembri pileteid
tagasi ostma. See on töömahukas ja keeruline, aga oleme samas
rõõmsad, et etendustegevus saab siiski piiratud mahus jätkuda
ning valitsus andis meile ka nädala reageerimisaega, et vajalikud
eeltegevused teha.

Nendele, kelle pilet tühistatakse ja tagasi ostetakse, pakume
asemele pileteid jaanuari ja veebruari etendustele. Sellega seoses
ei toimu 1. detsembril Linnateatri tavapärast müügipäeva. Piletid
lähevad esmajoones nendele, kes aasta lõpus piirangute tõttu
teatrisse ei pääse ning kui midagi jääb üle, lisame selle oma
kassasse, kodulehele ja Piletilevisse jooksvalt müüki. Kõikidega,
kelle pilet tagasi ostetakse, võtab teatri kassa või Piletilevi
ühendust.

Linnateatri jaoks muudab olukorra keerulisemaks ka see, et
seoses remondiga kolime etendustegevuse aasta algusest Salme
Kultuurikeskusesse ja sellega seoses muutuvad kõik saaliplaanid
ja istekohad. Ühesõnaga, kassa telefonid on punased ja
praegused nädalad on “sportlikud”. Pileteid, mis vaja seoses covid-
19 levikuga tagasi osta ja ümber vahetada, on tuhandeid.
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Mõned etendused oleme olnud sunnitud tühistama ka näitleja
haigestumise tõttu või põhjusel, et osad töötajad on suunatud
ohutuse mõttes karantiini. Selles osas täidame reegleid ja püüame
maksimaalselt tagada ohutuse nii töötajatele kui publikule.
Alustasime Linnateatriga etendustegevust sellel hoojajal kuu võrra
varem kui tavaliselt ning oleme olukorda arvestades saanud
mängida üsna hästi. Saalid on meil jätkuvalt täis. Seoses
kolimisega Salme kultuurikeskusesse saame osaliselt mängida
suuremas saalis ja publiku jaoks on ka rohkem ruumi. On tulnud
ette mõningaid jooksvaid grupitellimuste tühistamisi ja seda, et on
vaja haigeks jäänud külastaja piletid ümber vahetada, aga reeglina
leidub kõikidele vabanevatele piletitele kiiresti uued ostjad.
Teatrisaalid on jätkuvalt täis ja kehtestatud piirangute täitmiseks
peame me reaalselt pooled piletid tagasi ostma. Olukord on
tavapärasega võrreldes kindlasti väga palju erinev, aga esialgu
tuleme sellega veel toime.

Muudest meetmetest tõstaksin esile selle, et Linnateater jagab
kõikidele külastajatele vajadusel teatri poolt tasuta maski.

Teatrid eelistavad varem pileti ostnuidTanel Tomson, Eesti
Draamateatri kommunikatsioonijuht

Kuna Draamateatri kaks trupi liiget on nädala algusest viirusesse
nakatunu lähikontaktsetena koduses isolatsioonis, siis saabusid
meile "piirangud" varem ja mitmed selle nädala etendused oleme
kahjuks pidanud kevadesse üle viima või ära jätma.

Aga viirusepiirangutega oleme tegelenud juba hooaja algusest
peale: avanud teatri vestibüülist teise allapääsu publikugarderoobi,
avanud parketikohviku, et vaheajal publikut hajutada, hoolitsenud
selle eest, et suure saali ja väikese saali publik etenduse järel ühel
ajal garderoobi ei satuks. Kui mõnel vaatajal on mask maha
ununenud, siis saab ta selle teatri publikuteenindajalt tasuta.

Draamateater võtab ühendust kõigi piletiomanikega, et tuletada
meelde turvmeetmeid ja tutvustada uusi olusid, ning annab siis
ühele osale teada ka seda, et 50% saalitäituvuse piirangute tõttu
pakume neile võimaluse valida teatrikülastuseks uus aeg. Teatrid
leppisid teatavasti kokku ühise mooduse, mille alusel valida need
inimesed, kes 50% tingimustes saali ei mahu, nimelt saavad eelise
varem pileti ostnud või broneerinud teatrikülastajad. Viiruseohust
teavitamiseks ja võimaliku nakatunu lähiringi väljaselgitamiseks on
vaja teada inimeste täpset istekohta saalis, seetõttu ei ole me
saaliplaane pea peale hakanud pöörama, kui keegi soovib
ülejäänud publikust eraldi istuda, siis on 50% tingimustes see
kindlasti võimalik.
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September, oktoober ja november andsid meile tänuväärse
ajaakna, et ära paigutada kevadel ära jäänud etenduste publik ja
kuna andsime tavapärasest septembrist ja oktoobrist rohkem
etendusi, siis müüsime ka nii palju pileteid, et kevadel kogunenud
miinus suurt lisa ei saanud. Novembri lõpp toob möödunud aasta
novembriga võrreldes paraku juba miinust juurde. Ja kindlasti teeb
seda ka detsember.

Et viiruse leviku võimalikku ohtu veel vähendada oleme plaani
võtnud lasta publikul etenduse järel saalist lahkuda gruppide
kaupa. Tänase seisuga viirus meie teatri truppi veel pugenud pole
ja hoiame pöidlaid, et seda ei juhtugi. Ning oleme õnnelikud selle
üle, et oleme üks väheseid riike Euroopas, kus etenduste andmine
ja teatrite külastamine veel võimalik on.

Uus piletid ostetakse siiki hoogsaltMarion Leppik, Rahvusooper
Estonia kommunikatsioonijuht

Etenduste puhul, kuhu hetkel on müüdud rohkem pileteid, anname
sellest piletiomanikele teada nii e-posti, telefoni, uudiskirja,
kodulehe kui sotsiaalmeedia kaudu. Kutsume ka üles reageerima
neid inimesi, kes oma andmeid meile jätnud pole. Eesmärk on, et
inimestel oleks endal võimalus valida uus kuupäev, et me ei peaks
kedagi vägisi teisele kuupäevale tõstma. Kui tegemist on
ootamatult ära jäänud etendusega, on esimeseks kanaliks
massipostitus ehk saadame korraga sisuliselt kogu saalitäiele
inimestele selle teate. Tavaliselt on meil umbes 99% inimeste
kontakt olemas ja seni ei ole müügiosakond hätta jäänud. Üksikud
inimesed tulevad siiski ka õhtul kohale, oleme ka selleks valmis,
võtame nad vastu, vabandame, selgitame probleemi ja aitame
kohapeal piletid vahetada või ostame need tagasi.

Meie kõige operatiivsem kanal on kodulehekülg, kus saab
esiuudisest lugeda, millised etendused jäävad ära ja mida sel
puhul piletitega teha. Seda uudist täiendame igal hetkel, kui tekib
mingi mängukavas muudatus. Püüame info hoida võimalikult
lühida ja selge, et kõik soovijad jõuaksid õigeaegselt ennast
muudatustega kurssi viia.

Inimestel, kes etendusele tulevad, soovitame istuda piletil märgitud
kohale. See võimaldab vajadusel kiiresti tuvastada lähikontaktsete
ringi, kui mõni teatrikülastaja peaks osutuma koroonapositiivseks.
Kes siiski soovib istuda eemale – vabu kohti on nüüd ju pool
saalitäit –, palume pöörduda saaliteenindaja poole, kes fikseerib
inimese muutunud asukoha.

Uusi pileteid ostetakse hetkeolukorda arvestades siiski üpris
hoogsalt, kaasa arvatud samaks päevaks ja vahetult enne
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etendust. Võib-olla mängib siin rolli ka see, et tund enne etendust
saavad pensionärid, üliõpilased ja õpetajad osta 8-euroseid
pileteid. Samas paljud suured grupid vahetavad pileteid ringi
kevadhooajaks. Koolid käituvad väga erinevalt: mõned tulevad just
nüüd, mõned tühistavad tellimused täielikult. Siinkohal peab väga
kiitma lapsi, kes meil näiteks haridusprojekte käivad vaatamas –
kõik kannavad ilusti maske.

Kui lähitulevikust rääkida, siis on tulnud teha ka ümberkorraldusi,
näiteks traditsioonilise aastavahetuse balli asemel toimub tänavu
31. detsembril hoopis aastalõpukontsert, kuna peoformaat ei ole
enam lubatud. Oleme tulevikku vaadates siiski optimistlikud.

Paljud grupibroneeringud on tühistatudTiiu Talvist, VAT teatri
kommunikatsioonijuht

Kuna meil on olemas kõikide piletiostjate kontaktandmed, on olnud
võimalik inimestega ühendust võtta. Osa vahetab hea meelega
piletid tulevastele etendustele, teised saavad meili teel uued
pääsmed, kus kohtade paigutamisel on juba arvestatud hajutamise
ja 50% täituvuse reeglitega.

Täituvus on loomulikult viimastel kuudel vähenenud ja kuna VAT
Teatri repertuaaris on ka noortelavastusi, on selle kaudu tulnud
kõige suurem publiku kadu. Tallinnas said koolid kuuldavasti juba
mõnda aega tagasi soovituse mitte õpilastega üritustel käia ja kuna
Tallinn on praegu ka üks viiruse leviku keskusi, siis ei tule
noortegrupid ka väljastpoolt siia teatrisse. Selle tõttu on väga
paljud õpilaste grupibroneeringud kas tühistatud või tulevastele
etendustele edasi lükatud.

Pileteid etendustele ostetakse praegu üldiselt väga lühikest aega
ette. Samas uuritakse juba meie kevadperioodi etenduste ja
uuslavastuste plaanide kohta, nii et publik ootab samuti
rahulikumaid ja turvalisemaid aegu.

Elame päev korraga ja liiga pikalt praegu midagi ette planeerida ei
ole lihtsalt võimalik. Hoolitseme väga, et nii publikul, näitlejatel kui
teatri töötajatel oleks meie juures turvaline olla ja töötada ning
loodame, et need segased ajad peagi mööda saavad.

Hooaja algusest 50-70% publikutPriit Raud, Kanuti Gildi SAALi
juht

Eks kõigil ole hetkel keerulisem ja ärevam kui muidu. Samas tuleb
öelda, et Kanuti Gildi SAALil läheb normaalselt. Maja eripära
arvestades töötame juba hooaja algusest 50-70% publiku arvuga.
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Seda just publiku ruumide tõttu, mis jäävad kitsaks, kui lasta saali
100% vaatajatest. Oleme selle ka kooskõlla viinud oma eelarvega
ja peaksime välja tulema. Muidugi aitavad kevadine toetusmeede
ministeeriumilt, aga ka miinimumini viidud kulutused.

Kanuti Gildi SAAL töötab vabakutseliste kunstnikega ja seda ka
rahvusvaheliselt. Just vabakutselised Eestis on need, kes võivad
taas jääda väga halba seisu. Just nende pärast oleks mingid uued
toetusmeetmed vajalikud. Neid ei tohi ära unustada.

Igal hommikul on olemas võimalus, et õhtul lava peal olema pidav
kunstnik osutub lähikontaktseks või sootuks nakatunuks ning
etendus tuleb ära jätta. Õnneks on meil tulnud seetõttu ära jätta
vaid üks etendus. Ära jäid ka koostöös Baltoscandali festivaliga
planeeritud Rimini Protokolli külalisetendused, sest liikumine riikide
vahel on hetkel komplitseeritud ja aega nõudev. Seetõttu on ära
jäänud ka viis meie külalisetendust Saksamaal. Samas lõppes just
nädalavahetusel Nu Performantsi seltsiga kahasse korraldatud
rahvusvaheline NU Performance festival.

Piletimüük on olusid arvestades väga hea ja ostetakse ikka ette,
sest samal päeval ei pruugi pileteid enam olla. Samas jääb
mõnikord 5-10% pileti ostnutest kohale tulemata ning seega tasub
oma õnne proovida.

Tuulutame ja õhutame oma saale enne iga etendust, müüme
vaheltkasuta ühekaupa pakitud maske, hajutame publikut,
desinfitseerime enne iga etendust kõik pinnad, millega publik võiks
kokku puutuda ning palume publikul kasutada tervet mõistust. Pole
probleeme olnud.

Alates oktoobrist piletiost viimasel minutilVahur Keller,
Kellerteatri juht

Usun, et oleme kiire kohanemisega väga hästi hakkama saanud.
Nii nagu teisedki teatrid, järgmine ka meie terviseameti reegleid ja
soovitusi, ruumid on nõuetekohaselt regulaarselt desinfitseeritud,
olemas on käte puhastusvahendid ja saab osta ka maske.
Nüüdsest on maskikandmine kohustuslik, mitte enam soovituslik. 
1. detsembril esietendub lastele suunatud lavastus "Kelder" ja
oleme praegu plaaninud seda mängida terve detsembrikuu.
Piirangutega seoses pidime jagama saali kaheks ja kuna
esietendus oli juba välja müüdud ning kutsetega broneeritud, siis
lisasime osadele kutsetega külaliste jaoks teise esietenduse. 
Praegusel ajal ei osta publik pileteid väga pikalt ette ja seetõttu ei
olnud meil teised detsembrikuu etenduse veel välja müüdud ning
saime publiku nõuetekohaseks hajutamiseks müügis olevad
etendused muuta 50% peale. Kellerteater kasutab piletimüügiks
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Fienta programmi, kus inimesed ostavad oma piletid
elektrooniliselt, jättes sinna ka oma kontaktandmed, see võimaldab
paremini oma publikut hallata. 
Septembrikuus osteti päris kenasti ka pikemalt ette ja meie piletite
sooduskampaania oli olukorda arvestades päris edukas. Kuid
oktoobris ja novembris on selgelt tunda, et inimesed väga ette
enam ei osta, pigem jäetakse ost viimasele minutile. 
Arvestades uusi piiranguid ja seda, et need võivad veelgi
karmistuda, mõtlesime välja uue pakkumise - virtuaalse jõulupeo.
Nimelt oleme saanud mitmelt ettevõttelt päringuid laste jõulupidude
osas, sest nad soovivad oma töötajate lastele pakkuda
teatrielamust nagu jõuluajal tavaks. Kellerteater saab korraldada
etendusest otseülekande, mis toimub kindlal ajal ja vaid sellele
ettevõttele. Loomulikult ei asenda selline virtuaalne elamus
teatrisaalis kogetut, kuid kindlasti loob selline ühine vaatamine ka
ettevõtte töötajate jaoks erilise tunde.

Lisaetendused mängukavasseEgle Anton, Theatrumi Produtsent

Theatrumi käesolev nädal on sujunud tavapärasemast
intensiivsema töö tähe all, arvestades asjaolu, et meil esietendus
sel nädalal EMTA lavakunstikooliga koostöölavastus "Tabamata
ime", mis oli väärikas avaüritus Panso 100 nädala tegevustele.
Suur rõõm on, et oli võimalik kahe tudengite koosseisuga kahel
eraldiseisval päeval toimunud esietendused siiski ilma osalejate
piiranguteta läbi viia.

Uute reeglite valguses oleme võtnud eesmärgiks alates tänasest
etenduvate lavastuste reeglitepäraseks toimumiseks lisaetenduste
mängukavva toomist. Seda selleks, et kõigil juba pileti ostnutel ja
edaspidi teatrisse tulla soovijatel oleks võimalus turvaliselt
teatrielamust nautima tulla.

Publik ei julge pikki plaane teha ja ka lühiajalisemaid tehakse
ettevaatlikumalt. Meie rõõmuks siiski pileteid ostetakse ja teatris
käiakse. Ja samuti on suur õnn, et meie teatripere ja selle liikmed
on terved püsinud. Oleme endast tõesti parima andnud nii
organisatsiooni kui kõikide selle liikmete tasandil, et tervis oleks ja
püsiks.

Lisaks jooksvate etendustega toimetamisele teeme plaane, et tulla
kevadel 2021 välja uute lavastustega. Teatrisisesed tegevused on
seega üsna tavapärased, nende rütmi ja tihedust on lihtsalt vaja
sättida lähtuvalt meid ümbritsevast olukorrast ja selle
kujunemisest. Loodame, et kõik sujub pigem paremuse poole ja
kohandame ennast, et sellesse igati vastutustundlikult panustada.
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Müük pea kolm korda kukkunudMargus Allikmaa, Vene teatri
juht

Oleme suutnud asjad korraldada vastavalt valituse määrusele.
Meie müügitöötajad on ära teinud suure töö, läbi helistanud
kollektiive ja leppinud kokku uusi kuupäevasid, vahetusi ja mõnel
juhul ka tagastusi. Üldjuhul on inimesed väga mõistvad ja saavad
olukorrast aru, nõustuvad ootama ja ei kiirusta piletiraha kohe
tagasi küsima. Oleme mõistva suhtumise eest väga tänulikud.

Saalides oleme istumise korraldanud selliselt, et alati on võimalik
istuda piletil näidatud kohale, aga kõik, kes soovivad eraldi istuda,
saavad selleks võimaluse. Pooled kohad on ju saalis vabad.
Ennekõike annab uus piirang võimaluse inimesi hajutada enne
etendust, vaheajal ja pärast etendust, kui inimesed saali sisenevad
või väljuvad või seisavad garderoobi järjekorras. Saalis istuvad
inimesed rahulikult ja maskidega oma istmetel ning kui saali
õhuvahetus on korralik, ei ole avar teatrisaal see koht, kus viirus
külge saada.

Inimesed ei planeeri teatrisse tulekut pikalt ette ja see on meie töö
pisut lihtsamaks teinud. Pilet ostetakse viimasel hetkel või siis
maksimaalselt paar nädalat ette. Kollektiivsete tellimustega on
muidugi teine lugu. Neid ei jäeta viimasele hetkele, aga
kollektiividega kokku leppimine mõneks uueks kuupäevaks on ka
oluliselt lihtsam.

Kõige keerulisem on lugu koolidega. Meil oli algselt detsembrisse
planeeritud 20 etendust lastele, aga piirangutest tulenevalt oleme
tänaseks jätnud alles ainult 14 ja needki lähevad nüüd poolele
saalile.

Kui varasemad aastad on detsembri müük olnud 120 – 130 000,
siis eeloleva detsembri müük jääb alla 50 000 ja see on teatrile
väga valus. Õnneks jällegi on oktoobri ja novembri müük olnud
oluliselt parem, kui suvel uut eelarvet tehes loota julgesime. See
kompenseerib nüüd osaliselt detsembri suure kukkumise.

Näitlejate haigestumine on igal sügisel probleemiks ja ikka on
tulnud kiireid asendusi leida või etendusi asendada. Ega sellel
aastal teisiti ole. Nüüd on küll lisaks viiruse hirm, aga õnneks on
Vene Teatril siiani läinud hästi. Meil oli varasügisel ehmatus, kui
kaks külalisartisti andsid positiivse testi ja me lükkasime hooaja
alguse pea 10 päeva edasi, aga edasi on kõik olnud üks suur
vedamine või siiski ka inimeste teadlik käitumine. Näitlejad on
ennast Tallinnas hoidnud, vältinud suuri seltskondasid ja kohti, kus
viirus levima kipub.
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Lähitulevikuks valmistumine on suhteliselt tänamatu tegevus.
Praegu on aeg selline, et meie tegemisi juhib kurikuulus
nakkuskordaja R. Kui see jätkuvalt püsib üle ühe ehk seni
rakendatud meetmed ei piira piisavalt viiruse levikut, on karta
järgmisi ja veelgi radikaalsemaid piiranguid. Siit saab lugeja ise
aru, et mis teatreid võib ees oodata. Teine võimalus on see, et
lähipäevil läheb nakkuskordaja alla ühe ja siis võib loota ka, et
kusagil jaanuari teisel nädalal saab jälle alustada etenduste
andmist täissaalidele. Kas nii läheb, ei tea. Seega suur tundmatus.
Üks on selge, pool saali on parem kui suletud teater.

Hetkel vist on kõige olulisem selgitada publikule, et nad kannaksid
maske, eriti väikeses saalis, kus õhku vähem. Sellega kaitseme
publikut, aga veelgi enam kaitseme omi näitlejaid.

Gruppide osakaal langes märgatavaltJoonas Tartu, Eesti
Noorsooteatri juht

Viimane nädal on olnud suuresti sarnane paarile-kolmele
eelnevale. Teatris käiakse rõõmuga, kuid eelneva aastaga
võrreldes on märgatavalt langenud gruppide osakaal. Uusi
broneeringuid tehakse ettevaatlikult ja pigem suunaga uude
aastasse. Erapublik, nii pered kui täiskasvanud, jätavad otsuse
pigem viimasele hetkele. Detsembris tavaks olnud jõulupeod on sel
aastal mõistagi plaanidest kadunud.

Meie septembri külastajate arv jäi varasema aasta tasemele. Siin
on mitmeid põhjuseid, mille hulgas kaalukaimad kevadel
toimumata jäänud etenduste ümbervahetused ja kahe
uuslavastuse esietendumine septembris – „Tagurpidi“ ja
„IRIKKIRI“. Oktoobris hakkas mõju avaldama osade koolide otsus
teatrikülastusi mitte ette võtta ning täitumus oli u 70% möödunud
aasta oktoobrist. Kukkumist tasandas kevadiste etenduste piletite
ümbervahetused. November on 60% varasemast.

Detsembri hetkeseis u 30% tavapärasest. Detsembri põhjal ei saa
õnneks või kahjuks tuleviku kohta prognoose teha, sest täitumust
mõjutab jõulupidude ärajätmine ning keskmist teatrikülastust see ei
näita. Üldiselt võib öelda, et täitumus kõigub u 50% juures. Sellele
on meie plaane keeruline tuginema panna, sest väga järsud
liikumised mõjutavad meid teistest teatritest rohkem. Kui
erapubliku käitumine liigub lähtudes tervisekriisist sujuvamalt, siis
meie publikust on gruppe kohati kuni 70%, ja nende käitumine võib
muutuda hetkega suures mahus – kohalik omavalitsus või kool
keelab käigud, lapsevanemad on ekskursioonide vastu vms. Ja
toimubki täitumuses hetkeline ning suuremahuline muutus.
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Kui kulud pole kahanenud, vaid pigem kasvanud, siis tulud on
langenud märgatavalt. Teater töötab küll äärmiselt säästlikult ja
efektiivselt ning saame arvestatavat riigitoetust, kuid sõltume
vägagi omatulust. Omatulu ei kulu lisaväärtuste või luksuse peale,
vaid sellest tuleb maksta osa palku, palgata hädavajalikke külalisi,
ehitada dekoratsioone, viia läbi kommunikatsioonitegevusi, tagada
transpordivõimekus, luua täiendavaid ladustamisvõimalusi,
koolitada inimesi jne jne jne.

Võimalike piirangutega oleme arvestanud alates kevadest. Siiski
on väga detailseid plaane ilma konkreetseid piiranguid ja nende
ajahetke teadmata keeruline teha. Olime ja oleme valmis
erinevateks stsenaariumiteks.

Alates laupäevast lubame saalidesse kuni 50% konkreetse saali
maksimaalsest mahutavusest. Saalides on ka korralik ventilatsioon
ja publiku käitumine igati mõistlik, nii et selline keskkond on
keskmisest kindlasti ohutum. Kõik, kes on piletid ostnud ja kellega
pole nende vahetamiseks või tagasiostmiseks ühendust võetud, on
väga oodatud ning neile kehtivad piletil olevad kohad. Nii on meil
olemas maksimaalne info selle kohta, kes, millal ja kus istus.
Kohtade vabaks muutmine pigem kaotaks selle info.

Kuna saalis on poole vähem inimesi, siis soovi korral saab
suurema privaatsuse soovija eralduda teistest kaugemale.
Publikuteenindus on selleks valmis ning abistab. Eelpool nimetatud
saalide täitumuse tõttu piirangud meile suurt äraütlemiste vajadust
ei too.

Ott Aardami autorilavastuse „Jääpüük“ esietendus toimub homme,
29. novembril uhkelt ja rõõmsalt ning kõiki nõudeid arvestades –
täitumus kuni 50%, hajumisvõimalused ning kõigil maskid ees.
Julgen lubada, et teatrielamus nõuete tõttu väiksem ei ole.

Mis puudutab tervisekriisi mõju laiemalt, siis proovide ja etenduste
toimumist mõjutavad lisaks näitlejatega toimuvale pea kõigi teatri
töötajatega toimuv (lavameistrid, valgustajad, heli- ja
videotehnikud, etenduse juhid, grimeerijad, kostümeerijad, aga ka
töökodade meistrid jne). Ühe inimese haigestumine võib halvimal
juhul halvata kogu maja, kuid õnneks on nii töötajad kui publik
olnud äärmiselt vastutustundlikud ning ära on jäänud mõned
üksikud etendused septembris ja oktoobris. Kõik aduvad selgelt, et
haigus või isolatsioon võib panna seisma kogu maja ning pigem
tõmbutakse kohe eneseisolatsiooni ja testitakse keskmisest
rohkem. Parem karta kui kahetseda.

Oleme alates kevadest teadlikult lahendusi varunud, suurendanud
võimalusi kiireteks muudatusteks, kiired etenduste ja inimeste
vahetused, rollidesse sisseõppimised, lisatööjõu palkamise
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võimalused ja palju muud, mis tagavad teatripubliku jaoks tõrgeteta
töö. Publik ei pea teadma ja õnneks isegi ei märka kogu pinget
etenduse ettevalmistamise taga.

Hetkel valmistume järgmiseks aastaks, käimas on kolme aasta
alguses noortele ja täiskasvanutele mõeldud uuslavastuse proovid.
Jaanuaris esietenduvad EMTA lavakunstikooli 30. lennu
lühilavastuste kassett „Kõige all ja kohal on…” ning Renate Keerdi
uuslavastus. Mirko Rajas toob veebruaris publiku ette Wolfgang
Herrndorfi tempokal ja rohkete pööretega noorteromaanil põhineva
lavastuse „Miks me varastasime auto”.

Püüame teha omalt poolt kõik, et plaanid publiku ette jõuaksid,
üritame prognoosida prognoosimatut, mõtleme läbi erinevaid
võimalikke stsenaariumeid, püüame olla kõigeks valmis. Üritame
ka aru saada riigi tervikstrateegiast, mis pole alati just kõige
selgem. Otsime kõige mõistlikumaid lahendusi, et meie teatri
missioon ei kannataks.

Täituvus on oodatust suurem olnudKertu Tombak, Vanemuise
kommunikatsioonijuht

400 inimese piirang ka Vanemuise teatrit. Olime õnneks sügisel
ettenägelikud ja piirasime suures majas müüki 500 kohani 670
asemel, sest võis eeldada, et viirus meid sügisel rahule ei jäta.
Uute piirangute kehtestamisel võtsime ühendust sadade
inimestega, sest kõik lähimad „Nunnad hoos“ ja „Pangaröövi“
etendused olid juba välja müüdud. Pöördusime kõigepealt oma
publiku poole palvega, et kellel on võimalik pileteid mõnele
järgmisele etendusele vabatahtlikult ringi vahetada ja läksime sealt
siis samm sammult edasi. Läbirääkimised käivad siiamaani, et
publikule uut olukorda selgitada ning pileteid kevadesse ümber
vahetada. Täname väga kõiki, kes on teatrile vastu tulnud ning
olnud valmis oma piletid ümber tõstma.

Sügisperioodi täituvus on olnud küll madalam kui eelmistel
aastatel, kuid siiski oodatust suurem. Publik tahab tulla vaatama
meie uuslavastusi ning populaarsemad etendused on olnud ka
tänavu välja müüdud. See näitab, et inimesed armastavad endiselt
teatris käia ja teatrikülastus on ka praegu turvaline ning samas
paljudele väga oluline osa igapäevast, muuhulgas ka toena
vaimsele tervisele sellel ebakindlust täis ajal. Tunduvalt väiksem
külastatavus on olnud laste- ja noorte etendustel ning seda
peamiselt kooligruppide arvelt.

Tõsi, viirus ei ole ka meie ligi 400 töötajaga teatrimaja puutumata
jätnud ja tervisest tingituna on ka meil mitu etendust ära jäänud,
kuid kolleegid on olnud väga kiired infot jagama, Terviseamet on
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meid palju toetanud ja oleme nendeks hetkedeks mõneti ka valmis
olnud.

Oleme valmis lähtuma valitsuse korraldustest, kuid loodame siiski,
et meie lähimad esietendused, täna, 28. novembril muusikal
“Nunnad hoos” ja 5. detsembril kurbnaljakas draama “Marvini
tütred” saavad toimuda. Kui peaks tulema rangemad piirangud, on
see muidugi keeruline olukord, kuid kõige tähtsam on tervis. Oleme
selles kõik koos, sest teater ilma publikuta ei ole teater.

September ja oktoober väga edukadKadri Asmer, Ugala
turunduse ja avalike suhete juht

Mõtteliselt oleme olnud valmis terve sügise, et võimalikud uued
piirangud tulevad. Omalt poolt oleme juba mõnda aega
rakendanud erinevaid meetmeid (külaliste temperatuuri mõõtmine,
maskide kandmine, pikemad vaheajad distantsi hoidmise
soodustamiseks jms), et tagada turvaline keskkond nii
teatripublikule kui ka -töötajatele.

Uued piirangud tähendavad, et peame oma saalimahud viima
Tallinna külalisetendustel 50%-ni ning kodusaalis 400 inimeseni
(Ugala teatri suur saal mahutab 540 inimest). Sellest tulenevalt on
väga palju tööd publikuarvu vähendamistega nii Tallinnas, kus
tavapäraselt on täissaalid, kui ka Viljandis. Raskendavalt
mõjutavad teatrite külastavust ka muutlikud ajad haridus- ja
huvitegevuses, kus kehtestatud piirangud ja distantsõpe on toonud
kaasa laiaulatuslikult broneeringute tühistamisi.

Lähipäevade etenduste vaates võtame ühendust ja palume uus
etenduse aeg valida umbes 70–140 inimesel ühe etenduse kohta.
Lisaks on tunduvalt kasvanud töökoormus seoses teatripubliku
päringutega, mis puudutavad kõikvõimalikke küsimusi seoses
kujunenud olukorraga. Pileteid ostetakse nii tänaseks, homseks kui
ka uue aasta algusesse. Sel sügisel on selles osas trend
tõepoolest muutunud, et pileteid ostetakse vabade kohtade
olemasolul tavapärasest rohkem ka lähipäevadeks.

Sügisene periood on Ugalale olnud ootamatult hea – septembris ja
oktoobris külastas teatrit rohkem inimesi kui mullu samal perioodil
(sh oktoober oli aastate võrdluses suurima külastatavusega).
Samuti on olnud november väga hea saalitäituvusega. Siin mängib
kindlasti rolli ka 
kevadiste ärajäänud etenduste piletivahetused sügisesse, kuid
samavõrd publiku jätkuv soov külastada teatrit ka keerulisematel
aegadel. Viimasel kahel nädalal, kui nakatumisnumbrid äkilisemalt
ülespoole pöördusid, on muidugi märgatav ka ostude ja
broneeringute tegemiste vähenemine. Jälgime olukorda ja
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proovime säilitada võimalikult tavapärast töörütmi. 
Püüame enda poolt teha kõik, et hoida teatrimaja turvalisena nii
teatrikollektiivi kui -külaliste jaoks. Järgime sarnaselt teiste
teatritega juhiseid, mis tulevad valitsuselt ja terviseametilt. Võime
kohaneda ja uutes oludes kiirelt reageerida on peamised
märksõnad. Oleme tänulikud meid usaldavale teatripublikule ja
heale koostööpartnerile Viljandi Haiglale, kus koosöös
haigekassaga saame vajadusel operatiivselt kontrollida
teatrikollektiivi, tagamaks ohutuid kontakte nii publiku ees kui lava
taga.

Ka Endla on valmis vajadusel 50%-ni publikuarvu piiramaMari-
Liis Pärn, Endla kommunikatsioonijuht

Meie suures saalis on 572 kohta, 400 inimese piirang on meid
hetkel mõjutanud nii palju, et oleme pannud müügi kinni neil
etendustel, kus selle piirini on jõutud. Praegu pole meil veel vaja
olnud inimesi läbi helistada.

Arusaadavalt on ostukäitumine muutunud. Nädalasisestele
etendustele ostetakse pileteid vähem kui varasematel aastatel.
Hetkel ei ole veel märgata, et pileteid pikemalt ette ei osteta ja
selle asemel tehakse otsus samal hommikul – seda on olnud mõne
üksiku etenduse puhul. Üks muutus on küll silmatorkav –
detsembrikuiste lasteetenduste müük pole olnud sama suur kui
varasematel aastatel ning viimasel ajal on hakatud ka neile tehtud
grupibroneeringuid tühistama, mis tuleneb ilmselt koolide ja
lasteaedade mõistetavast ettevaatlikkusest.

Pöörame eriti suurt tähelepanu sellele, et keegi haigena tööl ei
käiks. Kui varem juhtus külmetushaiguste perioodil aeg-ajalt ikka,
et pisikese palaviku või nohuga tuldi ja mängiti etendus ära, siis
nüüd loomulikult mitte. Nii oleme pidanud mitmeid etendusi
ootamatult ära jätma või asendama. Aga nii meie kollektiiv kui
publik on olnud ääretult mõistvad ja paindlikud, nii et oleme neile
olukordadele lahenduse leidnud.

Kui septembri tulud olid võrreldavad eelmiste aastatega, siis
oktoobris ja novembris oleme nii täituvuse kui tulude osas langust
märganud. Oleme seni piirangutega hakkama saanud ja saame
kindlasti ka edaspidi – mõistame täiesti, et kõige olulisem on meie
kõigi tervis. Loodame muidugi, et asjad nii kaugele ei lähe, aga
valmistume selleks, et 50% piirang võib ka meile kehtima hakata.
Sellisel juhul peame kindlasti hakkama pileteid ümber vahetama.
Oleme aga (eriti sel aastal) näinud, kui arusaav meie publik on ja
oleme seetõttu ka veendunud, et lahendame olukorra muredeta.
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