Jõulud

2022

Eesti Noorsooteatris ja Nukuteatrimuuseumis

Eesti Noorsooteatri 71. hooaeg kõneleb elusolemise
väärtusest ja elurõõmu otsinguist. Toome
publiku ette seitse uuslavastust nii nooremale
kui vanemale vaatajale, nende seas koduseid ja
kaugemaid klassikuid ning põnevaid ja kaasaegseid
vormiotsinguid.

Nõnda saavad grupid ja kollektiivid Eesti Noorsooteatris
jõule tähistada ühise teatrielamusega, mille järel võib
rentida peoruumi ja kohtuda jõuluvanaga. Lisaks
pakume võimalust tellida teatri kaudu kommipakid
ja suupistelaua. Järgnevatelt lehekülgedelt leiategi
lähemat infot kõigi nende võimaluste kohta.

Detsembrikuus ootame teatrisõpru vaatama kaht
eri vanusegruppidele suunatud lavastust ning
külastama Nukuteatrimuuseumi. Kuu alguses mängime
repertuaarilavastusi nagu „Tsuhh, tsuhh, tsuhh”
(vanusele 2–4 aastat) ja „Nutude salajutud” (vanusele
10 kuud kuni 2 aastat) – nende külastamiseks koos
jõulupeoga uurige võimalusi meie müügijuhilt. Alates 4.
detsembrist mängime Ferdinandi saalis Zuga ühendatud
tantsijate liikumisrõõmsat uuslavastust „Uperpall” – lugu
sõprusest ja üksteisega arvestamisest, mis on sobilik
vaatamiseks lastele alates 5. eluaastast. Kollektiivid,
kellel on palju väikelapsi, saavad minna Ferdinandi
saali etendusega samaaegselt ovaalsaali vaatama
3–5-aastastele väikelastele loodud lavastust „Palle üksi
maailmas”. Veelgi pisematele (vanusele 1–3) pakume
aga jõulumängu Nukuteatrimuuseumis.

Kuni 30. septembrini toimub piletimüük vaid gruppidele
ja kollektiividele. Kuna istekohad ja peosaalid
võivad täituda kiiresti, soovitame esmalt broneerida
teatripiletid, soovi korral ka väikelaste lisapaketi ja
peoruumi. Enne 15. novembrit on vaja täpsustada
kingipakkide, toitlustuse ja jõuluvanaga kohtumise
tellimused. Piletite üksikmüük algab 1. oktoobrist,
gruppide soodushinnad kehtivad 30. novembrini.
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Rõõmurikaste kohtumisteni!
Eesti Noorsooteater
Nukuteatrimuuseum

Esietendus 4. detsembril 2022 Ferdinandi saalis. / Ühes vaatuses

Uperpall

5+

Kas kõik head asjad on ümmargused?
Planeedid maailmaruumis… Hernekomm… Lumememme
pea... Augud juustu sees…Molekul… Mustikas. Lihapall! Sõbra
nägu…
Kuid äkki on miski veel hea? Mõni kandiline nurk, pikk sirge
kriips või lainete teravad tipud? Mind huvitab, kas me
suudame ära leppida, kui me riidu läheme. Miks meil on
vahel nii raske teisest aru saada? Ja miks vahel, siis, kui seda
ei ootakski, on see lihtsamast lihtsam…
Lavastus pallidega ja pallidest ehk lugu sellest, et kuitahes
uperpallis asjad ka ei oleks, saab need alati teistpidi
põrkama panna.

autorid Zuga ühendatud tantsijad ehk Ajjar Ausma,
Helen Reitsnik, Kärt Tõnisson, Päär Pärenson,
Tiina Mölder ning Piret Jaaks
dramaturg Piret Jaaks
lavastus Zuga ühendatud tantsijad
kunstnik Illimar Vihmar
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Kogu perele alates

helilooja Lauri-Dag Tüür
valguskunstnik Targo Miilimaa
mängivad Zuga ühendatud tantsijad,
Jevgeni Moissejenko, Kaisa Selde, Laura Kukk,
Mait Joorits, Maria Ehrenberg

Esietendus 4. detsembril 2022 Ferdinandi saalis. / Ühes vaatuses

Kogu perele alates

Uperpall
ETENDUSED TOIMUVAD:
P 04.12.22

12.00* 15.00*
(esietendused, täissaali
jõulupidu pole võimalik tellida)

T 06.12.22
K 07.12.22
N 08.12.22
R 09.12.22
L 10.12.22
P 11.12.22

11.00
11.00
11.00
11.00
12.00*
12.00*

14.00**
14.00**
14.00** 18.00* (**)
15.00* 18.00* (**)
15.00* 18.00* (**)

T 13.12.22
K 14.12.22
N 15.12.22
R 16.12.22
L 17.12.22
P 18.12.22

11.00
11.00
11.00
11.00
12.00*
12.00*

14.00**
14.00**
14.00**
14.00**
15.00*
15.00*

T 20.12.22
K 21.12.22
N 22.12.22

11.00
11.00
11.00

14.00** 18.00*(**)
14.00** 18.00*(**)

18.00**
18.00* (**)
18.00* (**)
18.00* (**)
18.00* (**)

* väikelaste lisaprogrammi võimalus
** etenduse toimumine tellimisel

Jõulud 2022

5+
JÕULUPIDU NOORSOOTEATRIS
Etendusele „Uperpall”

HIND KM-GA

Üksikpilet
Kollektiivile/ haridusgrupile

15 €
12 € külastaja kohta

Peoruumi kasutamine (kuni 1,5 h)

200 €

* Iga järgnev tund (võimalik vaid
eelneval kokkuleppel ja pärast õhtuseid
etendusi)

120 €

Kohtumine jõuluvanaga

140 €

Etendus ja jõulupidu täissaalile/kinnine 4276 €
sündmus**
** sisaldab etendust Ferdinandi saalis kuni
376 inimesele, peoruumi kasutust 1,5 h ja
kohtumist jõuluvanaga. (tavahind 4852€)

Lisaetendus väikelastele

vanusele

Palle üksi maailmas
Mis siis, kui ühel päeval saaksid teha kõike,
mida ise tahad?
Ühel hommikul ärkab Palle üles ja avastab, et kedagi ei ole
kodus. Kedagi ei ole linnas ka! Autod ja trammid ei sõida ja
poed on inimestest tühjad. Jah, kõik on kuhugi kadunud ning
Palle asub seiklema kohtades, kus ta varem üksi pole käinud,
kuid mis kõik on lapse jaoks ühtviisi peibutavad: kommipoes
ja trammiroolis, pangas ja kus kõik veel...
Lavastus põhineb Taani lastekirjaniku Jens Sigsgaardi
1942. aastal ilmunud raamatul „Palle üksi maailmas”.
Psühholoogist Sigsgaard võttis teose kirjutamisel aluseks
tuhande nelja- kuni seitsmeaastase lapse hulgas läbi viidud
küsitluse, milles uuris, millest lapsed unistavad.
•

Piletid väikelasteetendusele
„Palle üksi maailmas”:

hind
km-ga

Üksikpiletid
Kollektiivile

11 €
9 € külastaja kohta

Etendus täissaalile ehk kuni 70 külastajat/
~35 last ja ~35 täiskasvanut/

630 €
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•

•

Etendus sobib lastele vanuses 3–5 eluaastat.
Väiksemate lastega saab külastada
Nukuteatrimuuseumi jõulumängu. Juhul kui etendusele
tullakse siiski sülelapsega, tuleb ka temale osta pilet.
Palume sündmuse planeerimisel lähtuda etteantud
külastajate arvu maksimumist ja seda mitte ületada.
Kui etenduse tellijal tekib siiski vajadus lisakohtade
järele, siis neid paigutame saali vaid erikokkuleppel,
lähtudes lavastuse iseloomust ja saali võimalustest.
Lisakohad on lisatasu eest!
Lisaprogrammi saab tellida kuni 14. novembrini.

3-5

Ainult kollektiivtellimusel

Väikelastele ja nende vanematele

Jõulumäng
nukuteatrimuuseumis

1–3

Muuseumimäng „Teatrinukkude jõulud”
Muuseumimängus „Teatrinukkude jõulud” rännatakse
läbi viie nukuteatri jõululavastuse, mis on peitnud ennast
Nukuteatrimuuseumi ruumidesse. Kohtutakse nukkudega
lavastustest „Lumehelbekese kool”, „Jõuluvaimud”,
„Lepatriinude jõulud”, „Tühjade susside saladus” ning „Mis
on jõulud?”. Iga teatrinuku juures lahendame lavastustest
inspireerituid ülesandeid – mängime pille, võlume end
õhku lendama ja kaunistame jõululikku mustikakooki.
Lisaks otsime üles aknalauale jäetud sussidest kaduma
läinud kommid ning mängu lõpuks satume tõelisesse
talvevõlumaailma, kus iga laps saab endale meisterdada
päris oma lumememmenuku.
Piletid

hind km-ga

Üksikpiletid

10 €

Etendus täissaalile ehk kuni 20 külastajat/
~10 last ja ~10 täiskasvanut/
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•

Palume sündmuse planeerimisel lähtuda etteantud
külastajate arvu maksimumist ja seda mitte ületada.

•

Lisaprogrammi saab tellida kuni 14. novembrini.

200 €

Suupisted ja
joogid jõulupeolauale
SUUPISTED
Minipirukad, 1 kg (~25 tk)
Liha-, juustu- või õunatäidisega
Jõulumuffin, 1 tk

HIND (km-ga)
25.00 €
1.50 €

Profitroolid (soolased mini-tuuletaskud), 1 kg
Suitsulõhe- või singitäidisega

17.00 €

Köögiviljavaagen, 1 kg

15.00 €

Piparkoogid, 1 kg

9.00 €

Mandariinid, 1 kg

5.00 €

JOOGID

HIND (km-ga)

Limpa kõrrejook, 1 tk (0.2 l)
Õuna-, kirsi-, maasika- või multimahlaga

1.50 €

Kohv, 1 l

6.00 €

Tee, 1 l

5.00 €

Vesi, 1 l

2.00 €

Morss, 1 l

3.00 €

Alkoholivaba glögi, 1 l

6.00 €

Ühekordsed nõud, komplekt 10-le

5.00 €

Ettevalmistav ja koristav personal*
*Toitlustuse tellijale kohustuslik. Enam kui 200 külastajaga

peo korral kahe teenindaja tasu.

Jõulud 2022

20.00 €

Jõulupidudele saab toitlustust tellida
vaid Noorsooteatri kaudu.

Soovi korral abistab teater kommipakkide tellimisel
Kalevi või Maiasmoka pakutavast valikust.
Küsi lisainfot Eesti Noorsooteatri teenindusjuhilt
Anna Leinerilt, kirjutades aadressil
anna.leiner@eestinoorsooteater.ee.
Soovist palume teada anda hiljemalt 15. novembril.
Kommipakkide tellimine läbi teatri on võimalik
piisava etteteatamisega ja kauba olemasolul.
Komplekti saab lisaks pista
Noorsooteatri kinkekaardid!
5 € ja 10 €
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Kin
kaa ke10 rt
€

Kin
kaa ke5 € rt

Eesti Noorsooteatris toimuva
jõulupeo meelespea
• Noorsooteatris toimuva jõulupeo keskmes on teatrielamus, millele saab juurde tellida peoruumi, toitlustuse,
kingipakid ja kohtumise jõuluvanaga.
• Teatris toimuvad jõulupeod on alkoholi- ja tubakavabad.
• Pidu on võimalik korraldada vaid koostöös ja kokkuleppel Noorsooteatriga.
• Teatrietendus algab kindlal kellaajal. Hilinejaid saali ei lubata, kuna see häiriks nii teisi teatrikülastajaid kui
ka näitlejaid.
• Teatrikülastuse planeerimisel palume arvestada lavastuste vanuselise alampiiriga – alla 5aastastele lastele
pakume lisapaketina eakohasemat etendust, alla 3-aastastele mängulist ringkäiku muuseumis.
• Etenduse külastuse ja peo planeerimisel palume lähtuda etteantud külastajate arvu maksimumist ja seda
mitte ületada.
• Pilet ja koht saalis peab olema igal külastajal (ka sülelapsel).
• Enda organiseeritud esinejate toomine Noorsooteatris toimuvatele pidudele ei ole lubatud (v.a
erikokkuleppel teatriga).
• Toitlustuse saab tellida Hendriku kohviku kaudu, oma toiduga tulek ei ole lubatud.
• Etenduse eelse või järgse peoruumi kasutusaeg on 1,5 h. Peoruumi pikem kasutusaeg on võimalik vaid
erikokkuleppel pärast õhtuseid etendusi lisatasu eest.
• Renditud ruum tuleb vabastada hiljemalt 15 minutit pärast broneeringu lõppu.
• Jõulupeo korralduse sujuvaks toimimiseks palume kinni pidada tähtaegadest ja sõlmitud kokkulepetest.
Covidi-pandeemiaga seonduvad turvalise teatrikülastuse tingimused võivad muutuda, mistõttu saadetakse
etendustele tulijatele enne külastust täpsed juhised.
Jõuluhõnguliste kohtumisteni!
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