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Tere tulemast, hea väike ja suur 
teatrivaataja!

Oleme festivali programmi hoolega valinud lastele ja noortele 
suunatud lavastusi, mis pakuvad avastamisrõõmu lastele, 
noortele ja täiskasvanutele. Oleme haaranud suure osa 
etenduskunstide spektrist selles valdkonnas. Festivali 
programmist leiad muusika-, sõna-, tantsu-, kaasaegse tsirkuse- ja 
visuaalteatri lavastusi, mis peegeldavad noore vaataja teatri 
hetkeseisu nii Eestis kui ka välismaal. Valik on seekord 
suuremana, mitmekesisemana sinu ees. Aga see pole veel kõik.

Seekordse lastekultuuri seminari tähelepanu keskmes on lapse 
tähelepanu jagamine ja lapse vajadused tähelepanu jagamisel. 
Kutsume üles arutlema täna nendel põletavatel teemadel ning 
lastele ja noortele tehtava teatri vajalikkusest ja eripärast koos 
mitme oma valdkonna spetsialistiga. Ka see pole veel kõik. 

Seekord oleme festivali juurde loonud noorteprogrammi, milles 
noored saavad ise kaasa lüüa ja omavahel jagada neid 
puudutavaid ning neile olulisi teemasid. Festivali ajal toome 
teieni mitmed õpitoad, kus on võimalik piiluda teatritegemise 
köögipoolele ning ka ise selles kaasa lüüa.

Head osalemist!

Festivali kunstiline juht
Marek Demjanov



Armsad noored!
Prantsuse poliitik Édouard Herriot olla öelnud, et kultuur on see, mis jääb 
alles, kui kõik ülejäänu on unustatud. Tundke rõõmu festivalist ja avastage 
enda jaoks uusi maailmu, mis lavale seatuna kestavad vaid määratud aja, 
kuid mõjutavad inimhinge määramatult kaua. Meie aegadetagused 
esivanemad uskusid, et rituaalide maagilised mängud toovad õnne ja 
heaolu ka argipäeva, igapäevaellu. Avastage läbi teatrimaagia enda jaoks 
palju õnnelikke hetki ning võtke need erilised hetked oma südames 
alatiseks kaasa, nii muudate maailma paremaks paigaks!

Toredat festivali, palju kordaminekuid, õnne ja õnnestumisi!

Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu esimees Marju Kõivupuu

Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa

Paide Linnapea Kulno Klein

Hea festivali külastaja!
Paide linn on ääretult uhke ja rõõmus, et neljas NAKS toimub just siin, 
Eestimaa südames. Paides armastatakse teatrit väga, kuulume ju isegi 
Eesti teatrilinnade hulka, seda juba viiendat aastat. Meil on oma Paide 
Teater, aga oleme koduks ka hooviteatrite festivalile, mis toob korra 
aastas meile harrastusteatrite truppe üle Eesti. Nüüd võõrustame NAKSi, 
mis kinnistab meie püüdlusi ja eesmärke olla sisult suur teatrilinn. Noore 
inimese sattumine teatrietendusele võib olla millegi suure algus – olgu 
selleks üldine teatriarmastus või määrab see koguni kellegi tulevase 
elukutse. Iga nähtu, iga etendus avardab meie maailmapilti ning võib 
saata meid kogu elu. Tänan südamest kogu korraldusmeeskonda, kes 
festivali tänavu Järvamaale toob ning tunnustan muljetavaldava 
programmi koostamise eest. Soovin kõigile häid ja inspireerivaid 
teatrielamusi!



Armas teatrivaataja ja
festivalil osaleja!
Uskumatu, et festivalinädal Paides ongi kätte jõudnud. Suur rõõm on teid 
kõiki NAKS festivalil tervitada. Kokku on Eestimaa südamesse (Paidesse ja 
Türile) tulnud 18 lavastust 24 etendusega Eestist, Slovakkiast, Soomest, 
Poolast ja Ukrainast. Lisaks toimub 18 töötuba Järvamaa erinevates 
koolides. NAKSi programmi on meie meeskond hoole ja suure 
tundlikkusega kokku pannud juba pikka aega, trotsides väljakutseid, teele 
tulnud takistusi, ootamatusi ja ümbermängimisi. Aga see mitmekülgne 
pusle, täis üllatusi ja värve, on nüüd valmis ning kõigi teie ees uuteks 
avastusteks, lahtiharutamiseks ja omal moel jälle kokkupanemiseks. Las 
igaüks leiab endale vajalikud pusletükid, mis siit festivalimelust kaasa 
võtta.

ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse jaoks on see olnud pikk teekond. Eelmine 
kord sai NAKS festivali teha kohapeal toimuva päris sündmusena kolm 
aastat tagasi, 2019. aastal. See tundub täna ääretult kaugena, sest elu 
meie ümber on niivõrd palju muutunud. 2020. aastal olime sunnitud 
festivali ära jätma ning 2021. aastal toimus NAKS veebi teel. Sedavõrd 
suur rõõm ja tänutunne valdab meie väikest meeskonda, et saame sel 
nädalal teiega teatrisaalides kohtuda, võõrustada teatreid, rõõmustada 
publikut ning tervitada külalisi Eestist ja kaugemaltki. Aitäh, et võtsite 
sammud Paide poole teele! Ning suur tänu meie toimekale meeskonnale, 
kes selle teatripeo on püsti pannud!

Loodan, et NAKS festival toob novembrikuusse põnevaid elamusi ja 
meeleolukaid kohtumisi, uusi mõttekohti ja inspireerivaid arutelusid. 
Laske festivalil äratada endas siiras lapsemeelsus, avatus ümbritseva 
suhtes, tundlikkus ning rõõm koosolemisest ja teatri kogemisest! Teater 
on mäng, mäng on elu!

Festivali produtsent Reeli Lonks



Kaasaegse tsirkuse lavastus 
"Muualla" / “Mujal” (Ilmatila, 
Soome) PAMT suures saalis + 
kohtumine artistiga / kõigile

Tantsulavastus beebidele "KUUKI" / 
“ÕHK” (Art Fraction Foundation; 
Poola/Jaapan) PAMT väikeses saalis / 
0–24 kuud, beebidele ja väikelastele

"Kriips ja Jutt" (Teoteater)
Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis / 5+

"Jälle need lumejänesed" (Ugala 
Teater) Türi Kultuurikeskuse suures 
saalis / 4–10

NÄIDENDILUGEMINE Paide 
Teatristuudio noortega: prantsuse 
noortenäidendi “Noircisse” / 
“Süsina” (Claudine Gala) avalik 
ettelugemine (koostöös Prantsuse 
Instituudiga Eestis) Wittensteini 
Tegevusmuuseumis  / TASUTA  / 
veebiülekanne naksfestival.ee ja 
Postimees TVs

"King nr 39" (Piip ja Tuut Teater)
PAMT väikeses saalis / 7–13

VESTLUSRING „AUTORSUS 
KIRJANDUSTEOSES JA LAVASTUSES” 
& FESTIVALI KLUBI
PAMT kohvikus

Osalevad Marek Demjanov (Piip ja Tuut 
teater) ja Jaanus Vaiksoo.

11.00 &
17.00

10.00 &
11.30

12.00

13.00

15.30

18.00

20.30

Festivali avamine: 
Vabaimprovisatsiooniline 
lavastus  kolmele häälele, 
elektroonilisele muusikale ja 
maskidele (ImproVoc3: Aita 
Vaher, Indrek Palu, Anne–Liis 
Poll) Wittensteini 
Tegevusmuuseumis / TASUTA / 
kõigile

“Palle üksi maailmas” (Eesti 
Noorsooteater) + nuku 
valmistamise töötuba 
(Nukuteatri- muuseum)
Türi Kultuurikeskuse väikeses 
saalis / 3+

“Kadunud mets” (Kuressaare 
Teater) Paide Muusika- ja 
Teatrimaja (PAMT) suures saalis / 
3-10

Pärimuskomöödia "Eestlaste 
muistne lugu" (Rändteater Vaba 
Vanker) Wittensteini 
Tegevusmuuseumis / 13+

VESTLUSRING „LASTETEATER JA 
BEEBITEATER – KAS JA KUIDAS?” 
& FESTIVALI KLUBI Wittensteini 
Tegevusmuuseumis

Osalevad Karl Sakrits (Eesti Noor-
sooteater), Mait Visnapuu (Eesti Noor-
sooteater), Kadri Suits (Vaba Vanker), 
Barbara Małecka (Art Fraction Founda-
tion, Poola). 

13.00

15.00

17.00

19.00

20.30

KOLMAPÄEV     02. 11 NELJAPÄEV     03.11



Lavastaja: Külli Täht
Etenduses osalevad Paide noored: Nelli Litvinjuk, Kairit Kolk, Gerdda 
Kägu, Triin Tiits, Cristal Juusu, Hanna Liisa Aarelo
Viimsi noored: Georg Abner, Gretel Abner, Liisa Kivirand, Robin 
Kivirand, Dorel Lisett Jartsev, Lisa Näks, Kadi-Leen Rõigas, Ott Orub, 
Tobias Salla, Helena Katreen Hinn, Triin Mihkelson, Laura-Liis 
Uussaar, Emily Uibo, Grete Tuur, Brita Melinde Ploom, Meribel Kuusik, 
Birgit Kask, Eva-Riin Järve, Sirli-Marit Sikka, Iko Marten Kiisler, 
Kasper Sebastian Silla, Maria-Eliise Muinaste, Henri Kivi

Fotod: Emily Bruus

REEDE              04. 11 LAUPÄEV         05.11

„Teater maal(e)- mis see on?“ 
Rahvakultuuri Keskuse infotund 
PAMTis õpetajatele, lapse- vanematele 
ja kultuuritöötajatele

"Telefonilood" (Miksteater)
PAMT suures saalis / 3+

"Kontsert kõige pisematele" 
(Rahvusooper Estonia) PAMT 
väikeses saalis / 0–7

LASTEKULTUURI SEMINAR 
“Tähelepanu, laps!” Paide 
Gümnaasiumis / TASUTA / 
veebiülekanne naksfestival.ee ja 
Postimees TVs

Nukulavastus "Island Home" 
(Katanari, Slovakkia)  Wittensteini 
Tegevusmuuseumis / kõigile

Paarisakrobaatika etendus “Lagrits 
ja sidrunid” (Big Wolf Company) Paide 
Hammerbecki Põhikoolis / 3–14

Paide ja Viimsi noorte koosloome: 
"Lavastus kõigile neile, kellele on 
kunagi öeldud, et nad ei oska 
joonistada" (Viimsi Gümnaasiumi 
teatritrupp EKSPERIMENT ja Paide 
Teatristuudio) PAMT suures saalis  / 
TASUTA / 12+

VESTLUSRING „KUNSTILINE 
ENESEVÄLJENDUS. NOORED TEATRIS” 
& FESTIVALI KLUBI
PAMT kohvikus

Osalevad Katarína Caková (Katanari, Slovak-
kia), Grete Gross (Big Wolf Company), Külli 
Täht (Viimsi Gümnaasiumi trupi EKSPERI-
MENT juhendaja).

9.00

10.00

11.00 &
14.00

12.00-
15.00

13.00 
&
16.00

15.30

19.00

20.00

Interaktiivne tantsulavastus 
beebidele "Sand & Water" / “Liiv 
ja vesi” (Persha vystava, 
Ukraina) PAMT väikeses saalis / 
6–24 kuud

Keskkonnateemaline lavastus 
"Sinitriibuline unistus" (Sandra 
Lange) + loojoonistamise 
töötuba Wittensteini 
Tegevusmuuseumis / 5+

Giidiga ringkäik Wittensteini 
Tegevusmuuseumis 19. 
sajandisse

Improvisatsiooniline etendus 
“Võtab sõnatuks” (Improteater 
IMPEERIUM) Wittensteini 
Tegevusmuuseumis / 12+

Tantsulavastus "Suur 
teadmatus" (ZUGA Ühendatud 
Tantsijad) + vestlusring teemal 
„SURM” (surmauurija Karl 
Käsnapuuga) PAMT suures saalis 
/ 14+

LÕPETAMINE Paide Muusika– ja 
Teatrimaja kohvikus. 
FESTIVALI KOKKUVÕTE 
kunstilise juhi Marek Demjanovi 
ja Paide noorte poolt

11.00 &
14.00

12.00

12.45

14.00

16.00

18.30



FESTIVALI AVAMINE: 
ImproVoc3

Ruumi siseneb maskis näitleja. Ta on hääletu, kuid tema tulek 
vallandab hääled. See on tulek ruumi, kus helid kanduvad edasi nii 
kaua kuni vaibuvad. Hääletusse. Tegevus kulgeb edasi kõikide helide 
sümmeetriasse. Pühendumine. Helidesse minemine, maskide 
langemine.

Improvisatsioonilise muusika ansambel ImproVoc3 (trio) ühendab 
oma loomingus nii häälitsevad, kõnelevad, laulvad, näitlevad hääled 
kui ka elektroonilised kõlad. Koostöös on leitud ühine loominguline 
hingamine, mis võimaldab inspireeruda üksteise ideedest ning 
arendada ja vormida need kohapeal sündivaks ühisloominguks.

Anne-Liis Poll – hääl, pillid ja lavastuse juht

Indrek Palu – hääl, elektroonika ja projektijuht

Aita Vaher – miim/mask, pillid ja tegevprodutsent

Etendus on kõigile vaatajatele TASUTA.
Kohtade broneerimiseks kirjuta: naksfestival@gmail.com

Vabaimprovisatsiooniline lavastus 
kolmele häälele, elektroonilisele 
muusikale ja maskidele

Kestus:
30 min

Sihtgrupp:
3-100
aastat

02. november kell 13.00

Wittensteini tegevusmuuseum



"Palle üksi maailmas"
   (Eesti Noorsooteater)

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...
See pealtnäha lihtne lugu räägib ka üksindusest, peites endas 
filosoofilisi küsimusi üksikisiku ja ühiskonna suhete kohta.
Lavastuses kasutatakse liikuvale nukule tehtavat videoprojektsiooni, 
mis on nukuteatri jaoks uudne lahendus. 

Etendusele järgneb Nukuteatrimuuseumi pulganuku valmistamise 
töötuba (40 min, 20le lapsele, registreerimine: naksfestival@gmail.com). 
Sissepääs etenduse piletiga.

Kestus:
30 min

Sihtgrupp:
Väikelapsed,
koolieelikud,
koolilapsed

02. november kell 15.00

Türi Kultuurikeskuse väike saal

Autor: Jens Sigsgaard
Tõlkija: Anu Saluäär
Dramatiseerija: Karl Sakrits
Lavastajad: Karl Sakrits ja Mait Visnapuu
Kunstnik: Mikk-Artur Ostrov
Videokunstnik: Mait Visnapuu
Animaator: Meeri-Ann Ostrov
Helilooja: Mait Visnapuu
Näitlejad: Laura Nõlvak, Katri Pekri, 
Jevgeni Moissejenko või Karl Sakrits

Fotode autor: Siim Vahur



"Eestlaste muistne lugu"   
   (Rändteater Vaba Vanker)

Pärimuskomöödia Rändteatrilt Vaba Vanker: elamuslikud lood 
eestlaste ellujäämisest!

Tegemist on lavastustega, mis on tihkelt täis eneseirooniat ja kus 
visatakse julgelt nalja nii eestlaste eripärade kui ka ajaloos esinevate 
sündmuste üle. Kindlasti ei puudu sõbralik huumor meie lähemate ja 
kaugemate naabrite kulul, kuid peamiselt on hammaste vahel ikkagi 
eestlane ise.

See on intelligentne, minimalistlik, nooruslik, ajaga kaasaskäiv ning 
ka improvisatsioonine huumor, mis pakub äratundmisrõõmu kõigile. 
Oma humoorikale lähenemisele vaatamata paneb lavastus mõtlema ja 
õpetab ajaloolistele faktidele tuginedes nii mõndagi põnevat.

Kestus:
70 min

Sihtgrupp:
13+

02. november kell 19.00

Wittensteini Tegevusmuuseum

Dramatiseering: Mari Tammar (ja trupp)

Näitlejad: Maili Metssalu, Kadri Suits, Merike 
Paberits ja Rauno Kaibiainen

Lavastus valmis meeskonnatöö tulemusel.



“Kontsert kõige pisematele”   
   (Rahvusooper Estonia)

Võttes eeskuju maailma suurtest ooperiteatritest, korraldab 
Rahvusooper Estonia beebikontserte, kuhu on oodatud lapsed 
vanuses 0–7. Muusikute esituses kuuleb klassikalise muusika pärle, 
mis sobivad hästi nii esimese kontserdielamuse saamiseks beebidele 
kui ka nautimiseks lapsevanematele. Avatud on kohvik, käepärast on 
mähkimislaud ja käru saab jätta teatri fuajeesse.

Toolidel paigal istuma ei pea: põrandale on laotatud Estonia meistrite 
tehtud ülisuur muusikateatri teemaline tegelustekk, mille peal 
vanemad saavad pikutada ja mudilased mängida.

Kestus:
45 min

Sihtgrupp:
0-7

04. november kell 11.00 ja 14.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja väike saal

Esinevad:

Auli Teppo (klaver)
Ingely Laiv-Järvi (oboe)
Jakob Teppo (klaver)
Marten Altrov (klarnet)

Fotode autor: Veljo Poom



"VÕTAB SÕNATUKS" 
    (Improteater IMPEERIUM)

“Võtab sõnatuks!” on publiku märksõnadest lähtuv improviseeritud 
koomiliste sketšidega etendus. Kusjuures kogu etenduse jooksul ei 
kuule sõnagi mõistlikku juttu…See aga ei takista sketšidest 
arusaamist ega etendusele kaasaelamast – näitlejad teevad end 
arusaadavaks häälitsuste, intonatsioonide ja kohapeal väljamõeldud 
keele abil (inglise keeles gibberish). Samuti kasutavad näitlejad enda 
keha plastilisust ning väljendusrikkust. Sellise klounaadi ja 
pantomiimi piirimail oleva stiili jaoks ammutab trupp inspiratsiooni 
tummfilmiajastu suurkujudelt nagu Charlie Chaplin ja Buster Keaton 
kui ka tänapäeval miljoneid naerutanud Mr Beanilt.

Etendus sobib ka noortele, kes eesti keelt ei räägi.

Kestus:
1 tund

Sihtgrupp:
põhikooli ja

gümnaasiumi
noored.

05. november kell 14.00

Wittensteini Tegevusmuuseum

Improteatri näitlejad on Merilin Kirbits, Maarius Pärn, Rauno 
Kaibiainen, Tarvo Krall, Erki Aule, Kati Ong, Maarika 
Mesipuu-Veebel, Mairi Tikerpalu, muusikud Madis Kreevan ja 
Ragnar Toompuu ning valgustaja Mario Saarik.

Fotode autor: Luisa-Greta Vilo



Autor: Jens Sigsgaard
Tõlkija: Anu Saluäär
Dramatiseerija: Karl Sakrits
Lavastajad: Karl Sakrits ja Mait Visnapuu
Kunstnik: Mikk-Artur Ostrov
Videokunstnik: Mait Visnapuu
Animaator: Meeri-Ann Ostrov
Helilooja: Mait Visnapuu
Näitlejad: Laura Nõlvak, Katri Pekri, 
Jevgeni Moissejenko või Karl Sakrits

Fotode autor: Siim Vahur

"Lagrits ja sidrunid"
   (Big Wolf Company)

Elu on täis väikseid hetki - muresid, rõõme, nalju, pettumusi, pisaraid, 
naeratusi ja nii palju muud, mida me sõnades tabada ei suuda. Lavastus 
saadab kaht kaaslast läbi nende omavaheliste ühenduste ja segaduste 
hetkede. Sest isegi pärast haput sidruniampsu või mõru lagritsat on 
suhu jääv maitse oh, kui magus... 
"Lagrits ja sidrunid" on etendus lastele ja lapse-meelsetele, võludes 
vaatajaid mängulise narrimisega, meenutades, kui lihtsad me tegelikult 
oleme.
Lavastus sai loodud soovis tuua tähelepanu igapäevase suhtluse 
nüanssidele, lihtsusele ja mängulisusele. Lisaks oli soov murda tabusid, 
mehe ja naise omavahelises suhtluses,eriti füüsilisuses - kord kannab 
üks üht, siis teine teist, nii nähtavalt kui nähtamatult.

Lavastus on loodud Grete Grossi (EST) ja Juha-Matti Eskelineni (FIN) 
koostöös Riia Tsirkusega Läti kultuuriministeeriumi programmi 
“Kultuuriranits” toetusel.

Kestus:
20 min

Sihtgrupp:
3 -14 aastased
(ja suuremad

lapsemeelsed)

04. november kell 15.30

Paide Hammerbecki Põhikoolis

Idee ja teostus: Juha-Matti Eskelinen (FIN), 
Grete Gross (EST)
Lavastuse repetiitor-konsultant, koreograaf: 
Agnese Vanaga (LV)
Helikujundus: Karlis Auzans (LV)
Produktsioon: Riga Circus, Re Riga Festival (LV)

Fotode autor: Inese Kalnina



"Suur teadmatus"
   (Zuga Ühendatud Tantsijad)

“Suur teadmatus” on Zuga Ühendatud Tantsijate uuslavastus noortele ja 
täiskasvanutele. Füüsiline mõtisklus lahtilaskmisest, ärasaatmisest ja 
rituaalidest, mis puhastavad ning valmistavad ette kohtumist uue ruumi 
ja uue maailmaga.
Lavastuse dramaturg Andri Luup väidab, et “suur teadmatus” on 
positiivne sõnapaar ning pakkunud sellisena loomeprotsessis rohkelt 
mõtteainest. 

Sageli on jutud meie elus tõsised või isegi surmtõsised, lõplikud! Elage 
ettevaatlikult, käige nööri mööda, ärge külmetage, jääte haigeks ja 
purikas kukub pähe, murrate kaela ja leiate oma otsa. Aga mis siis, kui 
see ots ei ole ots? Kui sellel kõigel ei olegi kurba lõppu? Nii, nagu 
tähistaevas näib meile otsatuna, lummava ja lõputuna. Mis siis, kui ongi 
õigus kõigil neil, kes ütlevad, et me läheme paremasse paika, et meid 
ootavadki ees haljad heinamaad ja niisked niidud?

Etendusele järgneb vestlusring, kus osalevad surmauurija Karl Käsnapuu 
ja ZUGA tantsijad. Modereerib Elo Kaalep.

Kestus:
1 tund

Sihtgrupp:
Noored (13+) ja

täiskasvanud

05. november kell 16.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal

Lavastajad, koreograafid ja etendajad: Tiina Mölder, Kärt Tõnisson, 
Helen Reitsnik, Ajjar Ausma, Päär Pärenson
Kunstnik: Keili Retter
Valguskunstnik: Oliver Kulpsoo
Helilooja: Lauri-Dag Tüür
Dramaturg: Andri Luup
Tehniline tugi: Marko Odar

Fotode autor: Alan Proosa



"Kadunud mets" 
    (Kuressaare Teater)

Siil, koer ja mets. Ja see mets seal metsas kadus ära. Väga imelik lugu, 
sest kuidas üks mets saab ära kaduda, kui see nii suur on? Ja mis siis 
alles jääb, kui veel teine, kolmas, neljas mets ära kaovad, kui järsku 
kõik metsad ära kaovad? Kas siis siil kaob ka ära? Ja koer ka?

Kestus:
35 min

Sihtgrupp:
3-10

aastased

02. november kell 17.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal

Autor/lavastaja: Aarne Mägi
Kunstnik: Britt-Karen Peterson
Videokunstnik: Argo Valdmaa (Endla)
Näitlejad: Lee Trei ja Tanel Ting
Heli-, valgus-, videotehnik: Tarmo Matt
Lavameister: Silver Õun
Kostümeerija-rekvisiitor: Laivi Koppel         
Trupijuht: Ene Pärtel

Fotode autor: Maanus Masing



"Jälle need Lumejänesed" 
    (Ugala Teater)

Lumejänesed sündisid 2002. aastal ja elasid kõige nooremate 
teatrivaatajate rõõmuks Ugala suurel laval. Pisut hiljem liikusid nad 
Raadioteatrisse kuuldemängu sisse ja lõpuks jõudsid tele-ekraanile 
välja. Vahvate jäneste tele-elu saab tänaseni Eesti Rahvusringhäälingu 
arhiivist vaadata, kuid siiski on see vaid piltides väljenduv ajalugu.
Nüüd on jänespoisid jälle lavale ja me näeme oma silmaga, kuidas nad 
tänasel päeval elavad ning millega tegelevad. Arvata on, et kui Jänes 
Kapp, Kõvajänes, Vedeljänes ja Jänes Tavalinejänes juba platsis on, siis 
küllap nendega ka ühtteist põnevat juhtub ja igav ei hakka kohe 
kindlasti.
Nii nagu varem, ootavad nad nüüdki vaatama kõige väiksemaid 
teatrisõpru – alates neist, kes veel lasteaias käivad ja lõpetades 
nendega, kes juba kooli algklassides tarkusi omandavad. Aga julgelt 
võivad tulla needki, kes lapsepõlves jäneste tegemistele kaasa elasid, 
aga vahepealsetel aastatel juhuslikult suureks on saanud.

Kestus:
1h 40min,
1 vaheaeg

Sihtgrupp:
4-10 aastat

03. november kell 13.00

Türi Kultuurikeskuse suur saal

Lavastaja ja kunstnik: Andres Noormets
Kostüümikunstnik: Maarja Viiding
Helilooja ja muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov
Valguskujundaja ja valgusmeister: Laura Maria Mäits
Inspitsient: Gerda Sülla
Helimeister: Oskar Ilves
Grimeerija: Merle Liinsoo või Merle Saluveer
Lavameistrid: Ragnar Soa 
Näitlejad: Tarvo Vridolin, Martin Mill, Tanel Ingi, Oskar Punga, Lauli 
Koppelmaa, Margus Tabor, Luule Komissarov ja Peeter Jürgens



"King nr 39"
   (Piip ja Tuut Teater)

See on lugu seiklushimulisest poisist, kes satub ootamatute sündmuste 
keerisesse, mille käigus kohtub värvikate tegelastega, kogeb esimest 
armumist ja leiab uue sõbra. On põnevust ja mõistatusi, unistamisi ja 
nalja.

Jaanus Vaiksoo lastejutustus "King nr. 39" on pälvinud Eesti 
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna (2019) ja sai 
pärjatud tiitliga "Hea lasteraamat" (2019).

Kestus:
2 tundi,

1 vaheaeg

Sihtgrupp:
7 -13 aastased,
sobib ka kogu

perele

03. november kell 18.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja väike saal

Dramatiseering: Liis Sein
Lavastaja: Marek Demjanov
Kunstnik: Jaanus Laagriküll
Valguskujundus: Rene Topolev
Liikumine: Marge Ehrenbusch
Muusikaline konsultant: Reet Laube, Kadri Laube
Näitlejad: Haide Männamäe, Toomas Tross, 
Maarja Tammemägi, Grete Konksi, Stefan Hein 
ja Mathias Ausmeel.

Fotode autor: Rene Topolev



Näidendilugemine Paide Teatristuudio noortega: 
Claudine Gala "Noircisse" / "Süsina"

Prantsuse noortenäidendi "Süsina" / "Noircisse" (Claudine Galea) avalik 
lugemine koostöös Prantsuse Instituudiga Eestis ja Paide 
Teatristuudioga (juhendaja Mariliis Peterson).

Näidendi keskmes on kaks tüdrukut: 10-aastane Hiver (pr. k talv), kes 
tahab mustaga üle võõbata kõik, mis on maailmas inetut, ja kannab 
endaga kõikjal kaasas koopiaid suurte maalimeistrite teostest, et oleks 
midagi ilusat vaadata; ja tema parim sõbranna June (ingl. k juuni). 
Tüdrukud kohtuvad suvevaheajal ookeani ääres. See suvi on aga 
teistsugune, sest nende mängudesse sekkuvad kaks poissi merelt 
saabunud Mayo (hisp. k mai) ja kohalik külapoiss Le Petit (pr. k väike). 
Suure veetõusu eelses olustikus vahelduvad lainetena pinevus, värvid ja 
rõõm, tülid ja uued sõprused. Näidend käsitleb poliitilisi küsimusi, nagu 
immigratsioon, keskkond, solidaarsus ja rassism, samuti varateismeea 
põletavaid teemasid, nagu armastus, vaprus, kadedus, tõrjutus ja 
vastuhakk.

Kestus:
1 tund

03. november kell 15.30

Wittensteini Tegevusmuuseum

Eesti keelde tõlkinud: Maria Esko
Lavastab/juhendab: Mariliis Peterson
Loevad: Paide Teatristuudio noored (Nelli Litvinjuk, Hanna Liisa Aarelo, 
Kairit Kolk, Gerdda Kägu, Laura Juhanson, Triin Tiits)

Veebiülekanne: Mait Visnapuu (naksfestival.ee ja tv.postimees.ee)

Sündmus on kõigile TASUTA.



"空気 KUUKI"
   (Jaapan/Poola)

Japan Union of Theater Companies for Children and Young People (Tokio, 
JPN) & Art Fraction Foundation (Pozna, PLN)

空気 (Kuuki) tähendab jaapani keeles õhku. Jaapani hieroglüüfides 
kirjutades (kanji märgid) tähistab see sõna ühtaegu nii taevast, 
atmosfääri kui ka energiat.
Dünaamiliselt, kergelt, õhuliselt, tabamatult – Kuuki on püüdlus energia 
poole. Kas tuult saab katsuda? Kuidas lõhnab õhk? Igaüks meist - nii 
noored kui ka vanad – tunnetavad õhku iga päev, ent siiski vaimustab 
see meid oma tabamatusega.
Tantsijad ja pillimängijad viivad vaatajad reisile, et otsida koos 
materiaalsust selles, mis on nii üürike. Nad kutsuvad õhku katsuma, 
tundma, kuulama… Selles tundelises ja turvalises kohas saavad nii 
artistid, täiskasvanud kui ka lapsed otsida ühiseid kogemusi ja üksteist 
inspireerida. Liikumine, heli ja pilt on täidetud õhuga.

Kestus:
40 min

Sihtgrupp:
0-18 kuud

03. november kell 10.00 ja 11.30

Paide Muusika- ja Teatrimaja väike saal

Lavastaja: Alicja Morawska-Rubczak
Lavastus- ja kostüümikunstnik: Barbara Małecka
Helilooja: Kanako Kato, muusikateoseid esitavad Kanako 
Kato või Jakub Drzastwa
Tantsijad: Paulina Giwer-Kowalewska ja Aniela 
Kokosza
Produtsent: Akira Ota / JIENKYO

Tootja: lastele ja noortele suunatud teatrikompaniide liit 
(Tokyo/Jaapan)



Lavastaja ja kunstnik: Andres Noormets
Kostüümikunstnik: Maarja Viiding
Helilooja ja muusikaline kujundaja: Peeter Konovalov
Valguskujundaja ja valgusmeister: Laura Maria Mäits
Inspitsient: Gerda Sülla
Helimeister: Oskar Ilves
Grimeerija: Merle Liinsoo või Merle Saluveer
Lavameistrid: Ragnar Soa 
Näitlejad: Tarvo Vridolin, Martin Mill, Tanel Ingi, Oskar Punga, Lauli 
Koppelmaa, Margus Tabor, Luule Komissarov ja Peeter Jürgens

Перша вистава / Persha vystava
"Sand and Water" / "Liiv ja vesi" 
(Kiiev, Ukraina)

 Liiv ja vesi on looduslikud materjalid, millega on lastel väga mõnus 
mängida ja seeläbi avastada ning tunnetada eri materjale, tekstuure ja 
pindasid. Etenduses on liiv ja vesi kujundlikult kasutuses: lapsed 
saavad koos tantsijaga liikuda ja avastada objekte, millel on sarnased 
omadused nagu liival ja veel. Juhendatud improvisatsioonilise liikumise 
kaudu, ilma päriselt liiva ja vett katsumata, avaneb lastel võimalus 
arendada oma kujutlusvõimet. Lavast saab laste jaoks turvaline koht, 
kus avastada liikumise mitmekesisust, erinevaid tekstuure, helisid ja 
objekte; kus avastada nii mõndagi uut keskkonna kohta; kus mõelda, 
luua ja nautida. 

Interaktiivse tantsulavastuse "Liiv ja vesi" autorid on Ukraina tantsijad 
koostöös Leedu koreograafi Birute Baneviciutega (Vilnius), kes on 
loonud beebidele ja väikelastele eri meetodite abil etendusi. Tegevus 
toimub tantsupõrandal. 

Kestus:
35 min

Sihtgrupp:
 6 kuud kuni

2 aastat.

05. november kell 11.00 ja 14.00

Wittensteini tegevusmuuseum

Lavastaja:  Iryna Zapolska
Koreograaf ja tantsija:  Nadiya Matsyuk
Tantsija: Oksana Lavryk
Lavakujundus: Anastasia Lelyuk
Muusika: Michail Syromlia, Rasa Dikciene (Leedu)
Tootja: NGO “ArtDim”, “Перша вистава/Persha 
vystava”
Partnerid: Ukrainian Maly Drama Theater, Dansema 
dance theater (Leedu)



"Island home"
   (Katanari, Slovakkia)

Katanari on nukunäitleja, nukkude valmistaja ja jutuvestja 
Slovakkiast. Ta on teinud koostööd eri festivalide ja firmadega 
Slovakkias, Tšehhi vabariigis, Indoneesias, Sloveenias, Šotimaal ja 
Islandil. Erinevates kohtades reisides ja töötades saab ta 
inspiratsiooni elust enesest ja loodusest, kogudes oma teekondadel 
lugusid. Tema signatuur-etendust “Island Home” on näidatud rohkem 
kui 70 korda kümnes eri riigis.

"Island Home" on intiimne unenäoline jutuvestmine, kus kasutatakse 
eri objekte, nukke, hüpiknukke ja installatsioone. See koosneb 
pisikestest lugudest, milles vaadeldakse teekondade erinevaid külgi 
erinevate visuaalsete sõnumite abil. Näidendis kujutatakse 
rännakuid lühikeste sümbolistlike lugudena, mis kõik käsitlevad 
teemadena inimese kodust lahkumist kas vabatahtlikult või 
tahtmatult, otsides seejuures enda kohta maailmas, rahu ja 
mõistmist.

Kestus:
35 minutit

04. november kell 13.00 ja 16:00

Wittensteini tegevusmuuseum 



“Muualla" / "Elsewhere"/ "Mujal"
  (Ilmatila, Soome)

"Mujal" avastab võimalusi ühendada animatsiooni, tsirkust ja tantsu 
live-esituse kontekstis. Animatsiooni ja esineja koostoimimine loob 
dialoogi päris- ja virtuaalmaailma vahel: animeeritud keskkond ja 
esilekerkivad tegelased on mõjutatud esinejast ja vastupidi.  Selle tüki 
kujundlikkus on pidevalt muutuv ja miski pole see, mis ta esmalt paistab.

"Jekeri stiilsete ja graafiliste animeeritud disainidega, Jantti pingutamata 
elegantsete liigutustega köiel ja Tuomas Nurvio imelise muusika abil on 
etendus koheselt kaasahaarav. Tsirkuse trikid hiilivad igale poole 
tänapäeval, aga see on nii värskendav ja tulemus on ülim edu" - Liz 
Arratoon, The Stage

Kestus:
15 minutit

03. november kell 11.00 ja 17.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal

Autorid: Tuula Jeker ja Ilona Jäntti
Koreograafia and esitus: Ilona Jäntti
Animatsioon: Tuula Jeker
Muusika and helidisain: Tuomas Norvio
Valguskujundus: Ainu Palmu
Toetajad: Soome kunstinõukogu (Arts Council of 
Finland), Helsinki Festival ja Jacksons Lane
Esietendus: Jacksons Lane, London, UK, 2009

Fotode autorid: Chris Nash, Dimitrij Matvejev ja 
Vojtech Brtnicky



Lavastaja: Alicja Morawska-Rubczak
Lavastus- ja kostüümikunstnik: Barbara Małecka
Helilooja: Kanako Kato, muusikateoseid esitavad Kanako 
Kato või Jakub Drzastwa
Tantsijad: Paulina Giwer-Kowalewska ja Aniela 
Kokosza
Produtsent: Akira Ota / JIENKYO

Tootja: lastele ja noortele suunatud teatrikompaniide liit 
(Tokyo/Jaapan)

"Sinitriibuline Unistus"   
   (Sandra Lange)

Sandra Lange (lavastaja, näitleja, nukunäitleja) keskkonnateemaline 
etendus ja sellele järgnev loojoonistamise töötuba

Lavastus on ellukutsutud Eesti Pandipakendi, Aitan Lapsi fondi ja 
Kultuuriministeeriumi poolt.

Sandra Lange autorilavastus räägib fantaasiarikka loo taaskasutusest. 
Vapra plastikpudeli Mulli seiklus sadama kaupluse poeriiulilt Kapteni 
sinitriibuliseks särgiks! Lavastus inspireerib meid uskuma oma 
unistustesse ka siis kui kõik tundub olevat kadunud. Laval on maske, 
nukke ja live-joonistamist. Kõlab Kaspar Jancise helilooming.

Lavastuses õpetatakse lastele joonistamise ja värvimaailma loomise 
kaudu, kui oluline on unistada, oma unistused ellu viia ka kuidas kõik 
need asjad - ennekõike loodus ja inimene- omavahel seotud on.

Etendusele järgneb loojoonistamise töötuba (avatud kõigile etenduse 
piletiga).

Kestus:
30 min

Sihtgrupp:
lasteaia- ja
algklasside
lapsed / 5+

05. november kell 12.00

Wittensteini Tegevusmuuseum



Lavastaja:  Iryna Zapolska
Koreograaf ja tantsija:  Nadiya Matsyuk
Tantsija: Oksana Lavryk
Lavakujundus: Anastasia Lelyuk
Muusika: Michail Syromlia, Rasa Dikciene (Leedu)
Tootja: NGO “ArtDim”, “Перша вистава/Persha 
vystava”
Partnerid: Ukrainian Maly Drama Theater, Dansema 
dance theater (Leedu)

“Kriips ja Jutt”
   (Teoteater)

Pildid jutustavad rohkem kui tuhat sõna. Ja joonistuste taga on alati 
jutud…või jutid või hoopistükkis kriipsud. Kriipsu ja juti loos minnakse 
rändama joonistatud maailma ja piilutakse raamatute lehekülgede 
varju. Kaasa saab elada joontemaailma asukatele. Lavastus põhineb 
Robert Vaidlo “Kukeleegua lood” raamatu ainetel. Mõnus lugu kogu 
perele.

Kestus:
40 min

Sihtgrupp:
 lapsed alates
5. eluaastast

03. november kell 12.00

Paide Hillar Hanssoo Põhikool

Lavastus: Jane Meresmaa-Roos

Mängivad: Kristiine Truu ja Jane Meresmaa-Roos



"Telefonilood"
   (Miksteater)

„Elas kord Vareses sinjoore Bianchi. Ühe firma esindajana reisis ta kuus 
päeva nädalas mööda Itaaliat. Pühapäeval jõudis ta koju, esmaspäeva 
hommikul asus uuesti teele. Kord ütles sinjoore Bianchile tema väike 
tütar: „Isa, palun jutusta mulle igal õhtul üks jutt.“ Niimoodi siis juhtuski, 
et igal õhtul täpselt kell üheksa helistas sinjoore Bianchi, ükskõik kus ta 
ka parasjagu viibis, Varesesse ning jutustas tütrele ühe loo…“

Kui paljud lapsed kuulevad õhtuti unejuttu emalt või isalt, elavas 
esituses? Ja kas tähtis on ainult ettelugemine kui akt iseenesest või aja 
leidmine lapse jaoks, koos veedetud aeg, päevale punkti panemine? Mis 
võib toimuda ühe lapse hinges, kelle isa on aastaid ära tööl? Mida 
tunneb isa, kes on perest lahus kuus päeva nädalas? Kas lahus elav 
perekond on ikka perekond?

Salme Reegi nimelise auhinna žürii esitas 2012. aastal teiste seas 
nominendiks ka Miksteatri lavastuse Telefonilood" trupi: Kaido Rannik, 
Aita Vaher, Kristo Toots - eimillestki loodud rikkaliku lavastuse eest 
hingeliigutaval teemal.

Kestus:
40 min

Sihtgrupp:
3-120

aastased

04. november kell 10.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal

Dramaturg: Kaido Rannik
Kunstnik: Jana Volke
Lavastus: Kaido Rannik, Kristo Toots, Aita Vaher
Osades: Aita Vaher, Kristo Toots ja Kaido Rannik



"Lavastus kõigile neile, kellele on kunagi     
   öeldud, et nad ei oska joonistada"
   (Viimsi Gümnaasiumi näitetrupp    
   EKSPERIMENT ja Paide Teatristuudio)

Lavastus on saanud inspiratsiooni Hersoni kunstnikest, Anne Teresa de 
Keers- maekerist/Jüri Naelast, Eero Epneri “Kunstikooli” loengutest, Jan 
Teeveti, Emily Bruusi ja Tanel Saare töötubadest, kümnetest 
kunstinäitustest 2020-2022, kõikidelt kunstiõpetajatelt ja kunsti 
õpetanud inimestelt oma elus.
NAKS festivalil jõuab publiku ette koosloome Paide Teatristuudio 
noortega (juhendaja Mariliis Peterson), kes kaasatakse lavastusse.
Paide koolinoortega luuakse uus ühine tervik. Koosloome sisuks on 
töötubadel põhinev projekt, mille raames Viimsi ja Paide noored on 
kohtunud, tutvunud, kunsti endas ja enda ümber tõlgendanud, 
mõtestanud ning oma mälestuste ja liikumise kaudu ühist vormi leida 
püüdnud.
Palume kohal olla 15 minutit varem. Etendus algab 10-minutilise 
kunstinäituse tutvustamisega teatrimaja jalutuskoridoris, kus näitlejad 
räägivad teostest, mis lavastusprotsessis on sündinud.

Kestus:
40 min

Sihtgrupp:
põhi- ja

keskkoolinoored
/ 12+

04. november kell 19

Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal

Lavastaja: Külli Täht
Etenduses osalevad Paide noored: Nelli Litvinjuk, Kairit Kolk, Gerdda 
Kägu, Triin Tiits, Cristal Juusu, Hanna Liisa Aarelo
Viimsi noored: Georg Abner, Gretel Abner, Liisa Kivirand, Robin 
Kivirand, Dorel Lisett Jartsev, Lisa Näks, Kadi-Leen Rõigas, Ott Orub, 
Tobias Salla, Helena Katreen Hinn, Triin Mihkelson, Laura-Liis 
Uussaar, Emily Uibo, Grete Tuur, Brita Melinde Ploom, Meribel Kuusik, 
Birgit Kask, Eva-Riin Järve, Sirli-Marit Sikka, Iko Marten Kiisler, 
Kasper Sebastian Silla, Maria-Eliise Muinaste, Henri Kivi

Fotod: Emily Bruus



Ringkäik Wittensteini 
Tegevusmuuseumis

NAKS festivali viimasel päeval saab uues Wittensteini Tegevusmuuseumis 
osaleda giidiga ringkäigul. Tegevusmuuseum viib külastajad 19. sajandisse 
läbi eheda väikelinna olustiku, põnevate tegevuste ja esemete ning 
ainulaadsete digilahenduste. Saab tutvuda 19. sajandi apteegiga, vaadata 
Eesti esimest fotot ja teha endastki pilt, lahata laipa kreisiarst Hesse 
ravikojas ning külastada toiduteemalist õlle- ja toidukoda.

Ringkäigu hind on 5€/in. Piletid saab osta kohapeal. Kestus ca 1 tund.

Kestus: 1 tund05. november kell 12.45

Programmi tutvustavad Eesti Rahvakultuuri Keskusest programmi koordinaator 
Merike Soomets ja Järvamaa rahvakultuurispetsialist Külliki Aasa.
Kokkusaamisel anname ülevaate programmi eesmärgist, toetuse taotlemisest 
ja aruandlusest.

Ootame kokkusaamisele eelkõige teatrihuvilisi lapsevanemaid, õpetajaid, 
kultuuritöötajaid ja teatritegijaid, kes soovivad lastega teatrisse sõita, lastele 
teatrit pakkuda või teatrit enda maakonna/valla kooli või rahvamajja külla 
kutsuda.

Kestus: 1 tund
04. november kell 9.00

Paide Muusika- ja Teatrimaja (ruum 209)

"Lavastus kõigile neile, kellele on kunagi     
   öeldud, et nad ei oska joonistada"
   (Viimsi Gümnaasiumi näitetrupp    
   EKSPERIMENT ja Paide Teatristuudio)

"Teater maal(e)- mis see on?“ 
   (Rahvakultuuri Keskuse infotund)



Vanemuise Teatri töötoad

Butafoorse koogi töötuba
Põhikoolile
Töö käigus õpitakse lähemalt tundma kunstnik-butafoori tööd ning 
seda, kuidas käiakse teatrilaval ümber toiduga. Töötoas valmib hõrgu 
välimusega koogilõik, mille iga valmistaja  saab endaga koju kaasa võtta.
Töötoa kestus on orienteeruvalt 45 minutit.
Töötoa hind 75 eurot. Osalejaid kuni 25.

Teatritund “Lastele keelatud”
Põhikoolile, keskkoolile
Suitsetamine, alkoholi tarbimine, kaklemine või plahvatuse korraldamine 
on ohtlik, ebatervislik, võiks öelda – absoluutselt KEELATUD! Teatris aga 
on laval  vaja mõnikord peegeldada ka ohtlike olukordi. Kuidas seda teha 
turvaliselt, nii et keegi kahju ei saa, sellest saavadki tunnis osalejad 
aimu. Teatritunnis tutvutakse teatributafooriaga: näeme, millised on 
lavasigaretid ja lavarelvad, samuti õpitakse lavavõitluse elemente ning 
tehakse haavagrimmi abil sinikaid ja arme. Teatritunni käigus ei saa 
keegi haiget ning kellegi tervist ei kahjustada.
Teatritund toimub koostöös asutusega Tulekild.
Teatritunni kestus on orienteeruvalt 45 minutit.
Teatritunni hind 75 eurot. Osalejaid kuni 30 last.

Katrin Loonurm
Noortetöö juht

Butafoorse koogi töötuba
Põhikoolile  (Vanemuise teater)
Vanemuise teatri töötoa käigus õpitakse lähemalt tundma 
kunstnik-butafoori tööd ning seda, kuidas käiakse teatrilaval ümber 
toiduga. Töötoas valmib hõrgu välimusega koogilõik, mille iga valmistaja  
saab endaga koju kaasa võtta.
Töötoa kestus on orienteeruvalt 45 minutit.

Teatritund “Lastele keelatud”
Põhikoolile, keskkoolile (Vanemuise teater)
Suitsetamine, alkoholi tarbimine, kaklemine või plahvatuse korraldamine 
on ohtlik, ebatervislik, võiks öelda – absoluutselt KEELATUD! Teatris aga 
on laval  vaja mõnikord peegeldada ka ohtlike olukordi. Kuidas seda teha 
turvaliselt, nii et keegi kahju ei saa, sellest saavadki tunnis osalejad 
aimu. Teatritunnis tutvutakse teatributafooriaga: näeme, millised on 
lavasigaretid ja lavarelvad, samuti õpitakse lavavõitluse elemente ning 
tehakse haavagrimmi abil sinikaid ja arme. Teatritunni käigus ei saa 
keegi haiget ning kellegi tervist ei kahjustada.

Teatritund toimub koostöös asutusega Tulekild.
Teatritunni kestus on orienteeruvalt 45 minutit.

Paarisakrobaatika töötuba
(Big Wolf Company)

Töötuba toimub Paide Hammerbecki Põhikoolis koos etendusega 
"Lagrits ja sidrunid".

Kestus: 30 - 45 minutit. Sobib lastele alates 6. eluaastast, võimalik 
osaleda nii lastel omavahel kui ka koos vanematega.



Aita Vaheri töötoad
Silpidega kõnelemise töötuba lastele, 
kes ei taha rääkida (koos vanematega)
Mis võiks olla naljakam kui mõnekümne minuti jooksul hakkavad lapsed 
korrutama või häälutama selgeid silpe, neid rütmistama ja kõnelema 
täiesti tundmatut keelt?
Selline asi juhtub siis, kui sa tuled Aita Vaheri töötuppa mängima oma 
häälega, häälutama ja silbikeelt harjutama. Soovitavalt koos ema või 
isaga.

Ühe tunni jooksul püüan teid sütitada oma lapsega, kes ei soovi veel 
rääkida, häälutama silpe, millest koosnevad sõnad, katsetama 
räpirütmidega looma oma rahvaluulet ja mängima kaisuloomadega 
teatrit.

Sihtgrupp: 2+, kestus: 45 minutit, asukoht Türi Lasteaias.

Kuidas arendada häält ja kõnet
Noortele
Töötoa eesmärk on kõne ja artikulatsiooni aktiviseerimine läbi 
mängu ja praktiliste harjutuste.
Töötuba on mõeldud kõigile, kes tahavad oma hääle värve 
rikastada, oma häält tugevdada, häälelihaseid treenida, nautida 
häälega mängimist, luua omale uus keel ja tasakaalustada oma 
emotsioone. 

Läbiviija: Aita Vaher Teatripedagoogika MA ja Muusika 
Interpretatsiooni MA

Sihtgrupp: 13+, kestus: 90 minutit, asukoht Laupa Põhikoolis.



Sandra Lange autorilavastus räägib fantaasiarikka loo taaskasutusest. 
Vapra plastikpudeli Mulli seiklus sadama kaupluse poeriiulilt Kapteni 
sinitriibuliseks särgiks!

Storyboardi joonistamine: baseerudes "Sinitriibuline unistus"etenduse 
loole, saavad lapsed ise mõelda välja peategelase seikluse ja joonistavad 
selle paberile nagu koomiksi. Lõpuks saavad lapsed oma lugusid ette 
kanda ja demonstreerida ka maskiga tegelast.
Loo kirjutamise töötuba: Millise unistuse lapsed kirjutaksid 
plastikpudelile ja kuidas nad selle lahendaksid? 
 
Lavastuses õpetatakse lastele läbi joonistamise ja värvimaailma loomise, 
kui oluline on unistada, oma unistused ellu viia ja kuidas kõik asjad – 
ennekõike loodus ja inimene – omavahel tihedalt seotud on.
 
Töötuba toimub 5. novembril kell 12.30 etenduse "Sinitriibuline unistus" 
järgselt Wittensteini tegevusmuuseumis. Sissepääs etenduse piletiga.

"Sinitriibuline Unistus" töötoad
Lavastus on ellukutsutud Eesti Pandipakendi, Aitan 
Lapsi fondi ja Kultuuriministeeriumi poolt.

Muinasjutujooga
Jane Meresmaa-Roos (Teoteater) 
Muinasjutt ja jooga on nagu kaks väga ilusat pärli koos. Muinasjutud 
aitavad maailma muuta rõõmsamaks ja põnevamaks, olles ühtviisi 
õpetlikud ja kaasahaaravad. Jooga omakorda aitab läbi oma keha jäljendada 
muinasjutulist loodust ja maastikku, kus tegelased seiklevad. Mänguline 
muinasjutujooga annab võimaluse ka jutte ise välja mõelda ja neid läbi 
oma keha väljendada. See on loov ja voolav protsess, kus liikumine (keha) 
ja sinu lugu (vaim) on mõnusas tasakaalus.

Sihtgrupp: lasteaialapsed, koolilapsed, kestus: 45 minutit.
Töötoad toimuvad Türi Lasteaias, Roosna-Alliku Lasteaias Hellik, Käru 
Põhikoolis, Imavere Põhikoolis ja Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis.



Pulganuku töötoas tutvutakse mitmete erinevate nukuliikidega, mille 
järel valmivad teatraalsed pulganukud. Pärast nuku valmimist võib iga 
sündinud tegelane esimest korda teatrilavale astuda. Töötuba on sobilik 
alates 3. eluaastast kuni 7. eluaastani. Pisematel lastel on vajalik 
lapsevanema abi, kuna töötoas kasutatakse kääre, liimi ning vildikaid.

Töötuba on osalejatele tasuta tänu Nukuteatrimuuseumi patrooni 
perekond Riesenkamp� toetusprogrammile.

Sihtgrupp: 3-7 aastat, kestus 40 minutit.
Töötuba toimub peale etendust "Palle üksi maailmas" Türi 
Kultuurikeskuse I korruse seminariruumis

Töötuppa on vajalik registreeruda kirjutades naksfestival@gmail.com

Pulganuku töötuba
(Nukuteatrimuuseum)

Improteater Impeeriumi 
improvisatsiooni koolitus
Improkoolitusel saavad osalejad end välja elada, fantaasiat, 
keskendumist ja koostöövõimet arendada. Samuti on sobivaid töötube 
ka õpetajatele, kes soovivad impromängude ja -harjutustega ainetundi 
vaheldust tuua. Improteatri koolituse saab hästi siduda näiteks 
kirjanduse, muusika, kunsti vm tunniga, kus tegeletakse 
loomingulisusega. Impro põhimõtted aitavad kaasa ideede 
genereerimisele, lahenduste leidmisele ja annavad julgust kujutluse 
väljendamiseks igas vormis.

Koolituse aeg 45 minutit kuni 1,5 tundi.

Töötoad õpilastele toimuvad Paide Gümnaasiumis (läbiviija: Maarius 
Pärn) ning õpetajatele Käru Põhikoolis (läbiviija: Merilin Kirbits). 



Lastekultuuri seminar

TÄHELEPANU, LAPS!

Kestus:
3 tundi

04. november kell 12.00

Paide Gümnaasium 

Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnul pole sellist lapsepõlve nagu täna kunagi 
inimkonna ajaloos olnud, seotuna tehnoloogilise arengu ja heaoluga. See on teinud 
lapsest sõltujad ning tarbijad, selliseks suunab neid täiskasvanute maailm. Laps on 

aga teistsugune inimene, tema kogemusmaailm, vajadused ja suhtlus 
välismaailmaga on teistsugused. Seminaril arutleme me selle üle, millised on laste 
ja noorte vajadused, valikuvõimalused ja tegelik elu nende ümber. Räägime sellest, 

milline on kodu, kooli, kunstikogemuste ja meedia roll ning võimalus toetamaks 
inimese arengut.

Veebiülekanne www.naksfestival.ee lehel ja Postimees TVs
(teostus: Mait Visnapuu)

Ootame õpetajaid, lapsevanemaid, kultuuri- ja haridustöötajaid ja festivalikülalisi 
kohapeale kuulama, kaasa mõtlema ja küsimusi esitama! 



Programmi tutvustavad Eesti Rahvakultuuri Keskusest programmi koordinaator 
Merike Soomets ja Järvamaa rahvakultuurispetsialist Külliki Aasa.
Kokkusaamisel anname ülevaate programmi eesmärgist, toetuse taotlemisest 
ja aruandlusest.

Ootame kokkusaamisele eelkõige teatrihuvilisi lapsevanemaid, õpetajaid, 
kultuuritöötajaid ja teatritegijaid, kes soovivad lastega teatrisse sõita, lastele 
teatrit pakkuda või teatrit enda maakonna/valla kooli või rahvamajja külla 
kutsuda.

Paide Muusika- ja 
Teatrimaja + kohvik
Pärnu 18, Paide

Wittensteini
Tegevusmuuseum
Tallinna 9 11, Paide

Paide Gümnaasium
Posti 12, Paide

Paide Hammerbecki 
Põhikool
Aiavilja 3, Paide

Paide Hillar Hanssoo
Põhikool
Kooli 1, Paide

Türi Kultuurikeskus
Hariduse 1, Türi

Paide Spa Hotel
Pärnu 6, Paide

Tõru Külalistemaja
Pikk 42, Paide

Verona Apartments
Tiigi 7, Paide
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Töötuba toimub Paide Hammerbecki Põhikoolis koos etendusega 
"Lagrits ja sidrunid".

Kestus: 30 - 45 minutit. Sobib lastele alates 6. eluaastast, võimalik 
osaleda nii lastel omavahel kui ka koos vanematega.

MEESKOND

MAREK DEMJANOV
kunstiline juht
+372 5058876

REELI LONKS
projektijuht
+372 56629410

MARIA USK
seminar, vestlusringid, 
noorteprogramm
+372 5177557

ELERIIN MIILMAN
vabatahtlikud, vestlusringid, 
noorteprogramm
+372 55544325

LISETTE METSNIIT
majutus, piletid, broneeringud
+372 53014518

EVA POLL
kommunikatsioon, sotsiaalmeedia
+372 55577420

SULEV LIIVA
lava-, valgus-, helitehnik
+372 5133024

MIHKEL VIINALASS
lava-, valgus-, helitehnik
+372 56675069

PAIDE MUUSIKA- JA 
TEATRIMAJA: Mariliis Peterson, 
+372 55592094

WITTENSTEINI 
TEGEVUSMUUSEUM: Eliis 
Õunapuu, +372 5554 3170

TÜRI KULTUURIKESKUS: 
Piret Taube, +372 53484680

CARMEN SELJAMAA
festivali kujundus ja visuaal



Töötoa eesmärk on kõne ja artikulatsiooni aktiviseerimine läbi 
mängu ja praktiliste harjutuste.
Töötuba on mõeldud kõigile, kes tahavad oma hääle värve 
rikastada, oma häält tugevdada, häälelihaseid treenida, nautida 
häälega mängimist, luua omale uus keel ja tasakaalustada oma 
emotsioone. 

Läbiviija: Aita Vaher Teatripedagoogika MA ja Muusika 
Interpretatsiooni MA

Sihtgrupp: 13+, kestus: 90 minutit, asukoht Laupa Põhikoolis.

SUUR TÄNU, ET OLID OSA
NAKS 2022 FESTIVALIST!

THANK YOU FOR BEING
PART OF NAKS 2022!

NAKS festival tänab kõiki oma toetajaid ja koostööpartnereid,
tänu kellele saab festival toimuda: 

Näitekunsti sihtkapital,
Rahvakultuuri sihtkapital, Järvamaa ekspertgrupp

LINN SÜDAMES

Eesti Teatri Agentuur, Kait Liinev, Armin Kõomägi, Lillsund Logistics


