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Lavastaja Elmo Nüganen
Kunstnik  Martin Mikson 
Kostüümikunstnikud  Martin Mikson ja  

Anna-Liisa Pärt 
Valguskunstnik  Merily Loss
Muusikaline kujundaja  Riina Roose 

Etenduse juht  Ingrid Noodla

Etendus on kahes vaatuses. 
Esietendus 26. mail 2018 Toom-Kooli 9

Teatri peanäitejuht: Elmo Nüganen
Teatri direktor: Raivo Põldmaa

Lavastuses kasutatud muusika: katkendid Pjotr Tšaikovski 
balletist „Pähklipureja"  ja Sergei Prokofjevi balletist 
„Romeo ja Julia"; Troy Seals ja Eddie Sester, „Seitse 
valget kivist inglit"; Tõnu Trubetsky ja Allan Vainola, 
„Pille-Riin"; Joe Dassin, „Et si tu n'existais pas..."



Osades
 Ants Rahuoja  Egon Nuter 

 Peeter Rahuoja, Argo Aadli  
 Antsu vend 

 Taavet Rahuoja,    Germo Toonikus    
 Antsu isa või Oskar Kröönström

 Aino Pärn,  Liina Tennosaar  
 Antsu vennatütar 

 Juhan Pärn,   Raivo Rüütel  
 tema mees 

 Erki Pärn,   Märt Pius  
 nende poeg 

 Sotsiaaltöötaja  Helene Vannari 
 ja paruness 

 Pilleriin  Evelin Võigemast  
  või Saara Nüganen (Endla)

 Aare  Rain Simmul

 Andres Valingu   Kalju Orro või  
  Märt Keerutaja

 Ehitusmehed   Rein Jurna ja Jaak    
  Kaljurand või Joonas Eskla

Preemiad 
Egon Nuter - Tallinna Linnateatri kolleegipreemia 

parimale meesnäitlejale, 2019



MÕNED 
MÄRK-
SÕNAD 
AASTATEST 
2000–2010



„Aastal 2000 võivad ohtu sattuda miljonite 
inimeste elud,“ hoiatavad arvutispetsialistid, 
kutsudes firmasid üles oma infotehnoloogiat 
kiirkorras uuendama. Lennukid plahvatavad, 
tuumareaktorite kestad sulavad üles, mitme- 
päevaseid elektrikatkestusi esineb riikide 
kaupa, kümnete maade valitsused kukutatak-
se ühel ajal, kuueaastased lapsed hakkavad 
saama vanaduspensioni tšekke jne – kõik see 
võib saada reaalsuseks juba vähem kui poole-
teise aasta pärast. Selline olukord võib tekkida 
seetõttu, et maailmas on suur hulk arvuteid, 
mis 2000. aastat loevad 1900. aastaks.

AASTAL 2000 VÕIB TULLA  
INFOAJASTU MAAILMALÕPP,  
Postimees, 17. august 1998



2000
	•	 Maailmas	 tähistatakse	 suure	 pidulikkusega	

2000. aasta saabumist (kuigi astronoomide kin-
nitusel algab uus aastatuhat 1. jaanuariga 2001).

	•	 Asutatakse	MTÜ	Eesti	Naabrivalve.

	•	 Vladimir	 Putin	 alustab	 esimest	 ametiaega	
Venemaa presidendina.

	•	 Erki	Nool	võidab	Sydney	suveolümpiamängudel	
kümnevõistluses kuldmedali.

	•	 Lõpeb	teise	Tšetšeenia	sõja	aktiivne	faas,	mässu- 
tegevus kestab terve eesoleva kümnendi.

	•	 Eestis	hakatakse	rääkima	HIV-epideemiast.

	•	 USA	presidendiks	valitakse	George	W.	Bush.



  USA reageeris Putini võidule ettevaatli-
ku optimismiga. Välisminister Madeleine 
Albright märkis intervjuus CNN-ile, et 
tuleb ära oodata, kui jõuliselt hakkab Putin 
Venemaad demokraatia suunas juhtima. 
Albright märkis, et talle on jäänud Putinist 
mulje kui reformimeelsest poliitikust. Samas 
on paljud analüütikud rõhutanud, et Putini 
eriliseks andeks on just oskus jätta endast täp-
selt sellist muljet, nagu talle kasulik või vaja-
lik on. Ka Albright tõdes, et sõnad on Putinil 
küll õiged ja ilusad, aga nüüd tuleb silmas 
pidada tegusid. Putini puhul on ameeriklaste-
le ja ka ülejäänud Läänele pinnuks silmas eel-
kõige sõda Tšetšeenias ja asjaolu, et Putin saa-
vutas võidu tänu laipadele. Soome president 
Tarja Halonen rõhutas samuti Tšetšeenia sõja 
lõpetamise vajalikkust. „Me ootame, et Putin 
lahendaks Tšetšeenia probleemi teistmoodi," 
ütles Prantsuse välisminister Hubert Vedrine 
Prantsuse raadiole. Saksamaa välisminis-
ter Joschka Fischer ütles, et kõigepealt peaks 
Putin lõpetama sõja Tšetšeenias ja leidma 
konfliktile poliitilise lahenduse. Saksa valit-
sus ootab Fischeri sõnul, et Putin kasutab talle 
antud võimalust ja viib otsustavalt ellu refor-
me ning edasi demokraatiat ja turumajandust.

PUTIN VÕITIS VALIMISETENDUSE,  
Eesti Päevaleht, 28.03.2000





AAstA pressifoto 2000
Jarek Jõepera, Õhtuleht 

Erki Nool räägib kohtunikuga 
pärast kettaheite tulemuste 
esialgset tühistamist Sydneys.



2001
	•	 Eestis	käivitatakse	esimesed	Wi-Fi	alad.

	•	 Eesti	 võidab	Kopenhaagenis	 Eurovisiooni	 lau-
luvõistluse	 Ivar	Musta	 ja	Maian	 Kärmase	 lau-
luga „Everybody“, mida esitavad Tanel Padar ja 
Dave Benton.

	•	 Pärnu	metanoolitragöödias	hukkub	68	inimest.

	•	 New	 Yorgis	 toimub	 terrorirünnak	 Maailma	
Kaubanduskeskuse kaksiktornidele, kus hukkub 
2996 inimest. Lääne inimese argiteadvusesse 
jõuavad nimed nagu Osama bin Laden ja 
Taleban.

	•	 Lõpeb	 Lennart	 Meri	 teine	 ametiaeg	 Eesti	
Vabariigi	 presidendina.	 Uueks	 presidendiks	
valitakse Arnold Rüütel.

	•	 Algab	USA	sissetung	Afganistani.



Mõned minutid pärast südaööd on peaaegu 
kogu kesklinn täitunud noortega, kes on val-
mis kõigeks, et vähegi oma rõõmu väljendada. 
Kaks noormeest jooksevad Vabaduse väljakul 
riigilippu hoides. Nendega liitub kümmekond 
neidu ja noormeest ning kohe otsustatakse 
edasi minna Raekoja platsile. „Uskumatu!” 
hüüavad ülevas meeleolus noored. „Poleks iial 
arvanud, et Eesti võidab,” hüüab noormees 
pisarsilmil. Asjata on tal kinnitada, et „oleks 
ma naisterahvas, siis puhkeksin kohe nutma.” 
Pisarad juba voolavad.

EUROVISIOON: EESTIMAA  
JUUBELDAS HOMMIKUNI,  
SL Õhtuleht, 14.05.2001



Terroristide poolt kaaperdati USAs 4 lennu-
kit – neist 2 lennukit hävitasid WTC tornid 
New Yorgis, kolmas kukkus Washingtoni 
– Pentagon põleb, neljas lennuk „toodi alla“ 
Pennsylvania kohal. VIDEOD + OLUKORRA 
KIRJELDUS KOHAPEALT: „Manhattani 
alaosa on kaetud 3–5 cm paksu tuhakihiga. 
Pilti võib võrrelda Pompeiga, toimub laus- 
evakuatsioon laevadega. Inimesed suunatak-
se linna ülaossa ja hetkel on kõik sillad täis 
Manhattanilt lahkuvate jalakäijate tihedat 
massi. Manhattani alaosas jätkuvad väik-
semad plahvatused. Tuletõrje sõnul on need 
põhjustatud purustatud gaasitorustiku leke-
test,“ teatab Arne Pajula sündmuskohalt.

GLOBAALNE TERROR USAs:  
NEW YORK RUSUDES, PENTAGON PÕLEB,  
Delfi, 11.09.2001



Vastne president ütles oma kõnes, et on „saa-
nud suure riigi presidendiks“. Rüütlile kaota-
nud Toomas Savi teatas, et ta õnnitleb Arnold 
Rüütlit Eesti Vabariigi Presidendiks vali-
mise puhul. „Ma olen veendunud, et Arnold 
Rüütel suudab edukalt esindada Eestit järg-
nevatel keerulistel ja otsustavatel aastatel, kui 
Eestil seisab ees ühinemine Euroopa Liidu ja 
NATOga. Ma olen ka veendunud, et vastvali-
tud Eesti Vabariigi Presidendile saab kuuluma 
kaalukas roll, et meid Euroopaga liitvad seadu-
sed teeksid meid Euroopa Liidu ja NATO vää-
rikaks liikmeks. Riigiks ja rahvaks, kes vaid ei 
oota toetust ja abi, vaid ka ise Euroopale uusi 
väärtusi loob. Kõik Eesti Euroopaga liitumise 
tingimused peavad kõiges ja täpselt vastama 
Eesti riigi ja rahva huvidele. Liitumislepped 
peavad kindlustama kogu Eesti riigi ühtlase ja 
tasakaalustatud arengu, kõigis maakondades 
ja kõigis valdades.“

VABARIIGI PRESIDENDIKS VALITI  
EKSKOMMUNIST ARNOLD RÜÜTEL,  
Eesti Päevaleht, 21.09.2001



Traadita kohtvõrgu saab koju või kontorisse 
ehitada mõne tuhande krooniga: vaja läheb 
igale arvutile vastavat raadiovõrgu kaarti 
ning enama kui ühe arvuti puhul võrgusõl-
me. Juhtmete asemel raadioühendust kasu-
tavad arvutivõrgud tunduvad olevat viimase 
aja kõige kuumemaks trendiks – teadupoolest 
leiab peaaegu igast Eesti nurgast mõne inter-
netipakkuja, kes kohapeal ühendust sel viisil 
jagab, lisaks hotspot’id ehk netiligipääsuga 
kohvikud, bussi- ja lennujaamad, siis veel või-
malus teha naabritega netikommuun ja püsi-
ühenduse kulusid jagada… Ka kodus on traa-
dita võrk väga mugav lahendus, kui sa pole 
suutnud remondi ajal piisavalt traati seina 
sisse matta ja õige koha peale pesasid kruvida.

Tegemist pole sugugi Eesti-keskse liikumi-
sega: eelnevas lõigus võiks Eesti asendada 
näiteks USAga ja pista konkreetse kohviku 
näitena kirja Starbucksi kohvipoodide keti. 
Kindlust selle tehnoloogia võidukäigu osas 
annab kindlasti ka see, et enamik sülearvutite 
tootjaid on raadiovõrgu kaarti lisamas põhi-
varustuse nimekirja.

TRAADITA VÕRK ON LIHTSAM  
KUI TRAADIGA,  
Postimees, 6.11.2001



AAstA uudisfoto 2001
Toomas Huik, Postimees 

Eesti Raudtee erastamise kohtuprotsessi 
ajal kohtumajas. Pildil (vasakult) 
Tallinna Halduskohtu kohtunik Karin 
Kalmiste ning Eesti Erastamisagentuuri 
Nõukogu liikmed Toivo Jürgenson, 
Meelis Paavel ja Toomas Luman.



2002
	•	 Eestis	võetakse	kasutusele	ID-kaart.

	•	 Ametist	 lahkub	 peaminister	 Mart	 Laar	
(Isamaliit),	 uueks	 peaministriks	 saab	 Siim	
Kallas (Reformierakond).

	•	 Salt	Lake	City	 taliolümpiamängudel	 on	võidu-
kad Eesti murdmaasuusatajad Andrus Veerpalu 
(15 km klassika kuldmedal ja 50 km klassi-
ka hõbemedal) ning  Jaak Mae (15 km klassika 
pronksmedal).

	•	 Esitletakse	Eesti	brändi	„Welcome	to	Estonia“.

	•	 Eesti	korraldab	Eurovisiooni	lauluvõistluse,	mis	
toimub Saku Suurhallis, õhtut juhivad Marko 
Matvere ja Annely Peebo. Võidab Läti, võidu-
laulu esitab Marie N.



„Eesti tuntuks!“ on oma tegevuse lõpetanud 
ja Eesti märk sellest reedest kõigile hinnata. 
projekti ohjanud evelin int-Lambot korraldab 
nüüd turundusrühma tööd, mille ülesanne 
on Eurovisiooni lauluvõistlusvälise aja sisus-
tamine. Sellest rühmast peaks välja kasvama 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) 
turundusosakond. Turundusosakonna idee 
tekkis siis, kui kaksikliit kirjutas koalitsiooni- 
lepingusse maineprojekti kinnipanemise. 
Kuigi valitsus projekti avalikkuse ees ei toe-
tanud, jätkus mainekujundajate töö samas 
mahus kärbitud eelarvega. Kogu mainekujun-
dus läks riigile maksma 13,3 miljonit krooni. 
Võrdluseks: Hansapank kulutas uuele identi-
teedile paar aastat tagasi 15 miljonit, Baltika 
tahab sügisel välja tulla uue brändi ja jaemüü-
gikontseptsiooniga, mis maksab suurusjärgus 
20 miljonit krooni.

WELCOME TO ESTONIA!,  
Eesti Ekspress, 24.04.2002



Kaitsepolitsei vahistas kaks petturit, kes 
osalesid Toompeal asuva Tiesenhauseni maja 
kinnisvarapettuses, mille tõttu omanik kao-
tas vähemalt kümme miljonit krooni väärt 
hoone, kirjutab Eesti Ekspress. Kogu lugu 
saab alguse 1999. aasta oktoobris, kui notar 
Sirje Rõõmu büroosse Maakri tänaval ilmub 
keegi proua Brunhild Dorothea Tiesenhausen, 
et volitada kedagi härra Toivo Toimi müüma 
tema Toompea kinnistu koos majaga aadressil 
Toom-Rüütli 8/Kohtu 12. Edasi vahetab maja 
kiiresti kaks korda omanikku – novembris 
müüb Toim maja tartlasele Mati Kullamäele 
(43), see omakorda veebruaris OÜ-le 
Pankrannik, mida juhib Tiit Kurvits (29). Ühel 
kevadpäeval läheb aga tõeline vanaproua 
Tiesenhausen Toompeale oma valdusi üle 
vaatama ja avastab, et maja polegi enam tema 
oma. Uksed-aknad on lahti murtud ja maja 
õue valvavad kurjad turvamehed. "Kuidas on 
see võimalik?" ahastab naine. Väga lihtsalt. 
Tema nime kandva võltspassiga naine on maja 
maha müünud. Notar laiutab käsi – võltsing 
näis ehtne.

TIESENHAUSENI MAJA VARGAD KÄES,  
Eesti Päevaleht, 30.05.2002



AAstA uudisfoto 2002
Rauno Volmar, Ekspress Meedia  
(Eesti Päevaleht)

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar 
erakonna peol enne kohalike valimiste 
tulemuste lõplikku selgumist.



2003
	•	 USA	väed	tungivad	Iraaki,	algab	sõda,	mis	kes-

tab ametlikult 2011. aastani ja kuhu saadab oma 
sõdurid ka Eesti.

	•	 Ametist	 lahkub	 reformierakondlasest	 pea- 
minister Siim Kallas, uueks peaministriks saab 
Juhan Parts, esindades 2001. aastal loodud era-
konda Res Publica („Äraostmatud“), mis tegi 
parlamendivalimistel tugeva tulemuse. 

	•	 Marsi	 poole	 stardivad	 kosmosesüstikud,	 mis	
kannavad marsikulgureid Spirit ja Opportunity.

	•	 Valmib	suhtluskeskkond	Skype,	mille	program-
mi	 autoriteks	 on	 Jaan	 Tallinn,	 Ahti	 Heinla	 ja	
Priit Kasesalu.

	•	 Eestlased	 hääletavad	 referendumil	 Euroopa	
Liiduga ühinemise poolt.



Ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei ole muut-
nud Euroopa Liidu lipu heiskamist majaoma-
nikele kohustuslikuks mitte ühelgi päeval 
aastas, kinnitas Euroopa Liidu teabekeskus. 
Seetõttu pole teabekeskuse nõuniku Paavo 
Palgi sõnul alust prognoosida sellise kohustu-
se kehtestamist Eestis pärast võimalikku ühi-
nemist Euroopa Liiduga. „Euroopa Liidu lipu 
heiskamist on mõnedes liikmesriikides soo-
vitatud 9. mail, Euroopa päeval, kuid üheski 
liikmesriigis pole see majaomanikele kohus-
tuslik,” märkis Palk täienduseks reedel ilmu-
nud sellesisulisele Eesti Päevalehe artiklile.

EUROOPA LIIDU LIPP EI MUUTU 
KOHUSTUSLIKUKS,  
Eesti Päevaleht, 12.09.2003

Järgmisel leheküljel:

AAstA oLemusfoto 2003
Ingmar Muusikus, Ekspress Meedia  
(Eesti Ekspress)

Peaminister Juhan Parts teeb 
maainimeste seas euroteavitust.







2004
	•	 Eesti	liitub	NATOga.

	•	 Eesti	ühineb	Euroopa	Liiduga.

	•	 Jüri	 Jaanson	 võidab	 Ateena	 suveolümpia-
mängudel hõbemedali ühepaadi sõudmises ja 
Aleksander Tammert pronksmedali kettaheites.

	•	 Toimuvad	 XXIV	 üldlaulupidu	 „Alati	 teel“	 ja	
XVII	üldtantsupidu	„Las	jääda	ükski	mets“.

	•	 Venemaal	leiab	aset	Beslani	pantvangikriis,	kus	
hukkub 344 inimest, neist üle poole lapsed.

	•	 Eestlased	 osalevad	 esmakordselt	 Euroopa	
Parlamendi valimistel. Võidukad on sotsiaal- 
demokraadid; Res Publica ja Rahvaliidu esinda-
jad europarlamenti ei pääse.

	•	 Tallinna	piires	keelustatakse	öine	alkoholimüük.

	•	 Tallinna	 volikogu	 avaldab	 linnapea	 Edgar	
Savisaarele umbusaldust, uueks linnapeaks saab  
Tõnis Palts.



Valitsus loobus plaanist hakata liigse suhkru 
ja toiduainete varujaid kriminaalkorras karis-
tama ning kehtestas ülemääraste laovarude 
omanikele vaid erakorralise tasu. Tasu keh-
testatakse vaid ettevõtetele. Eraisikud võivad 
endale aga koti või kaks suhkrut ikka varu-
da, kuid seda ei tohi kasutada ärilistel ees-
märkidel. Erakorralise tasu suuruseks saab 
tõenäoliselt olema 1. mail kehtestatav uus 
impordimaks.

SUHKRU VARUMINE VANGI EI VII,  
Postimees, 30.01.2004



Eile õhtul sai Eestist NATO liikmesriik, kui 
peaminister Juhan Parts andis USA rahandus-
ministeeriumisse hoiule liitumisdokumendi. 
Parts viitas, et Eesti jaoks on tegemist enne-
olematu julgeolekutagatisega. „Eestil on nüüd 
julgem olla. Julgem, kui kunagi varem meie 
ajaloo vältel,” ütles peaminister pärast liitu-
mispaberite üleandmist.

EESTI ISESEISVUS SAI NATO-LT AJALOO  
TUGEVAIMA KAITSETAGATISE,  
Eesti Päevaleht, 30.03.2004



Eesti pensionäride osakaal ületab pensioni- 
süsteemide uuringu kohaselt oluliselt 
ELi keskmist näitajat, kirjutab Äripäev. 
Protsentuaalselt on pensionäride osakaal 
madalaim Luksemburgis (22,3%) ja kõrgeim 
Slovakkias (62,8%), selgus Aon Consultingu 
tehtud uuringust. Eestis on pensionäride 
osakaal 54% ja see ületab märgavalt Euroopa 
Liidu liikmesriikide keskmist näitajat, mis on 
45%. Riigipension on ühtne nähtus Euroopa 
Liitu kuuluvates riikides. Pensioniskeemid 
on riigiti väga erinevad, kuid ühtne joon on, 
et riik ei loo pensionireserve, vaid pensionide 
väljamaksmist finantseerib töötav osa ühis-
konnast. Niikaua kui pensionäride ja töötava-
te inimeste vaheline suhtarv on stabiilne, töö-
tab see süsteem hästi. Kui aga pensionäride 
arv tõuseb ja töötavate inimeste arv väheneb, 
tõusevad ka riigi pensionikulud.

EESTIS ON EUROOPA KESKMISEST ROHKEM 
PENSIONÄRE, Eesti Päevaleht, 4.05.2004





AASTA UUDISFOTO 
MAAKONNALEHES 2004
Margus Ansu, Tartu Postimees

Laine Jänese esitamine Tartu 
linnapea kandidaadiks. Pildil 
(paremalt) Laine Jänes ja 
Neinar Seli Reformierakonna 
Tartu piirkonna koosolekul.



2005
	•	 Jaanuaritorm	 toob	Eesti	 läänerannikul	 ja	 saar-

tel kaasa viimase saja aasta rängima üleujutuse, 
tormikahjud hinnatakse kokku 353 miljonile 
kroonile.

	•	 Eestile	 määratakse	 „suhkrutrahv“	 üleliigsete	
laovarude eest Euroopa Liiduga liitumisel.

	•	 Juhan	 Parts	 (Res	 Publica)	 astub	 peaministri	
kohalt tagasi, uueks peaministriks saab Andrus 
Ansip (Reformierakond).

	•	 Eestis	 valitseb	 kinnisvarabuum,	millele	 annab	
hoogu kartus euro saabumise ees.

	•	 Vanalinnastuudio	asemele	luuakse	Teater	NO99. 

	•	 USA	kaguosa	tabab	orkaan	Katrina,	hukkub	üle	
1800 inimese, tormikahjud hinnatakse 125 mil-
jardile dollarile.



Veerandsaja aasta eest Vanalinnastuudio asu-
tanud Eesti estraadi- ja komöödiateatri elav 
legend Eino Baskin on pannud seljad kokku 
meelelahutusärimehe Aarne Valmisega, et 
luua täielikult kommertsalustel töötav Vana 
Baskini Teater. „Me oleme Baskiniga osanikud 
ja äripartnerid osaühingus,“ räägib Valmis. 
„Kui tahta nimesid külge kleepida, siis võin ju 
mina olla direktor ja Baskin kunstiline juht, 
kuid nii konkreetne see siiski ei ole.“ Baskini 
sõnul kogunes üleeile õhtul teatriliitu kaks-
kümmend inimest – uue teatri algatusrühm. 
Seltskond koosneb näitlejaist ja tehnilistest 
töötajatest, kes kaotasid koha seoses ümber-
korraldustega Vanalinnastuudios. „Torti 
ei söödud ja kohvi ei joodud, aga näoilmed 
olid rõõmsad,“ ütles Baskin. Uus teater saab 
paberil vormistatud eeloleval esmaspäeval ja 
nimeks Vana Baskini Teater.

VÄSIMATU BASKIN VALMISTUB  
TEIST TEATRIT LOOMA,  
Postimees, 14.01.2005



2006
	•	 Torino	taliolümpiamängudel	võidab	kaks	kuld-

medalit Kristiina Šmigun (10 km klassika ja 15 
km suusavahetusega sõit) ja ühe kuldmedali 
Andrus Veerpalu (15 km klassika).

	•	 Eesti	 Vabariigi	 presidendi	 ametist	 lahkub	
Arnold Rüütel, uueks presidendiks valitakse 
Toomas	Hendrik	Ilves.

Villu Reiljani aasta aega susisenud maade- 
vahetuse skandaal hakkas uudispomme toot-
ma oktoobris. Kui uurijad lootsid maadevahe-
tuste kriminaaltoimiku materjalid kohtusse 
ära saata, ilmnesid uued asjaolud. Meediasõja 
avapaugu tegi pretsedenditu avaldusega 
Rahvaliit, kes süüdistas kaitsepolitseid era-
konna süstemaatilises ründamises ja selles, 
et skandaali kiputakse vägisi tõmbama endist 
põllumajandusministrit Ester Tuiksood. Õige 
pea kuulutatigi Tuiksoo altkäemaksu võtmi-
ses kahtlustatavaks, sest ta oli saanud Merko 
ehituskontsernilt soodsalt Tallinna kesklinna 
korteri. Samal ajal püüdis Merko iga hinna 
eest saavutada põllumajandusministeeriu-
miga pikaajalist rendilepingut Pärnu maan-



teel kerkivasse esinduslikku büroohoonesse. 
Asjatult, ent ometi piisas nendest seostest 
Tuiksoole kuriteokahtlustuse esitamiseks. 
Meediatsirkuses andis järgmise etenduse 
skandaali peaosatäitja Villu Reiljan isikli-
kult. Siis, kui teda ülekuulamisele kutsuti ja 
mees toimuvast oma advokaatide Aivar Pilve 
ja Tarmo Silla abiga meediašõu tegi. Reiljan, 
kes kuulutati kahtlustatavaks altkäemaksu 
võtmises, laiutas ajakirjanike ees käsi ja kuu-
lutas: meie oleme lahinguks valmis. Mis sest 
et prokuratuur jätkuvalt uurimismaterjale 
ajakirjandusse pidavat lekitama. Reiljani šõu 
oli filigraanne, eriti kui arvestada, et lõviosa 
„lekkinud“ materjalidest pärines just rahva-
liitlaste endi hulgast.

VILLU REILJANI SOOLO MAADEVAHETUSE 
PROTSESSIS, Postimees 31.12.2007

Järgmisel leheküljel:

AAstA uudisfoto 2006
Toomas Huik, Postimees 

Looduskaitsja Tiit Koit pärast Tallinna 
lahe naftareostust luiki päästmas.







2007
	•	 Tallinnas	algavad	Sakala	keskuse	 	

lammutamistööd.

	•	 Taasriigistatakse	Eesti	Raudtee.

	•	 Tallinna	kesklinnas	puhkevad	tänavarahutused	
seoses pronkssõduri teisaldamisega Tõnismäelt.



Täna algas uue Sakala kultuuri-, konverentsi- 
ja vabaajakeskuse ehitustööde esimene etapp. 
Vana keskuse kaitsjad aga kogunevad pärast 
keskpäeva rajatise juurde meelt avaldama. 
Eelmisel nädalal sai keskuse viimasele pro-
jektlahendusele kooskõlastused nii Tallinna 
kultuuriväärtuste ametilt, muinsuskaitse-
ametilt kui ka Tallinna kesklinna valitsu-
selt. Uus kultuurikeskus valmib 2009. aas-
tal, on kirjas Delfile saadetud teates. /---/ 
Sotsiaaldemokraadid ja Eesti Paeliit seevastu 
kutsuvad rahvast täna kella 13 Sakala keskuse 
juurde, et avaldada protesti ootamatult ala-
nud keskuse lammutustööde vastu.

ALGAS SAKALA KESKUSE LAMMUTAMINE, 
Postimees, 5.03.2007



Lähtuvalt kriisikomisjoni soovitusest otsus-
tas täna öösel kell 3.40 erakorralise istun-
gi pidanud valitsus riigi julgeoleku huvides 
teisaldada Kaarli puiestee 13 kinnistul asuva 
hauatähise politsei valve alla, et see hiljem 
viia Kaitseväe kalmistule. Valitsuse otsus 
hauatähise teisaldamise kohta on praeguseks 
täidetud ja hauatähis asub politsei valve all. 

Neljapäeva öösel vastu reedet kogunes valit-
suse kriisikomisjon erakorralisele nõupidami-
sele, et arutada Tallinnas kujunenud olukorda. 
Lisaks kriisikomisjoni esimehele siseminister 
Jüri Pihlile osalesid nõupidamisel valitsuse 
liikmetest ka peaminister Andrus Ansip ja 
kaitseminister Jaak Aaviksoo. Kriisikomisjoni 
nõupidamisele järgnes valitsuse erakorraline 
istung. 

Kriisikomisjon kuulas ära siseministri 
ettekande olukorrast Tallinna kesklinnas. 
Tõnismäele kogunes 26. aprillil kuni 1500 ini-
mest, kellest osa hakkas kell 21.20 ajal agres-
siivselt käituma. Kesklinna piirkonnas pandi 
toime vandalismiaktid, muuhulgas rünnati 
politseinikke. 

Kino Kosmose, Endla tänava, Vabaduse väl-
jaku piirkonnas pandi toime vandalismiakte: 
purustati aknaid, süüdati esemeid ja lõhuti 
autosid, kummuli pöörati vähemalt 13 sõi-
dukit. Vigastada sai 44 vandaalitsejat ja 13 



politseinikku. Üks pussitada saanud vandaa-
litseja suri hiljem haiglas. Enamus vandaalit-
sejate vigastustest on lõikehaavad, mis tek-
kisid akende purustamisel, teatas valitsuse 
pressibüroo. 

Analüüsinud tekkinud olukorda, tegi krii-
sikomisjon valitsusele ettepaneku korvata 
korratustega tekitatud kahju riigi eelarvest. 
Vajalikuks peeti jätkata tugevdatud kont-
rolliga piiril. Kriisikomisjon võttis teadmi-
seks, et Tallinnasse on saabumas täiendavad 
politseijõud. 

Kriisikomisjon tegi Vabariigi Valitsusele ette-
paneku vandaalitsejate poolt ettekäändeks 
toodud hauatähis viivitamatult teisaldada ja 
paigaldada Kaitseväe kalmistule. 

Lähtuvalt kriisikomisjoni soovitusest otsus-
tas valitsus riigi julgeoleku huvides sõjahau-
dade kaitse seaduse paragrahv 8 lõike 2 alusel 
koheselt teisaldada Kaarli puiestee 13 kinnis-
tul asuva hauatähise Kaitseväe kalmistule. 

Valituse otsus hauatähise teisaldamise koh-
ta on praeguseks täidetud ja hauatähis asub 
politsei valve all. Valitsuse otsuse eesmärgiks 
on hoida ära võimalikud edasised samavõrd 
jõhkrad avaliku korra rikkumised, mis on 
reaalseks ohuks kodanike tervisele ja varale. 

Kriisikomisjon kutsub rahvast üles õigus-



kuulekusele ja mitte minema kaasa võimalike 
provokatsioonidega.

PRONKSSÕDUR ON ÄRA VIIDUD,  
Delfi, 27.04.2007

Kui see on kriis ja krahh, et siis ainult sellises 
kriisis ja krahhis ma tahaksingi elada.

ANDRUS ANSIP VALITSUSE 
PRESSIKONVERENTSIL, 2.05.2007

AAstA uudisfoto 2007
Liis Treimann, Postimees

Kokk Ženja pronkssõduri pärast toimunud 
rahutustel Tallinna kesklinnas.





2008
	•	 Eestisse	jõuab	majandussurutis.

	•	 Tallinna	Linnateater	valmistub	uue	maja	ehitu-
seks, mis jääb ära.

	•	 Esmakordselt	 toimub	 üle-eestiline	 koristus- 
aktsioon „Teeme ära!“.

	•	 Venemaa	 presidendiks	 valitakse	 Dmitri	
Medvedev, Vladimir Putinist saab peaminister.

	•	 Eestis	hakkab	kehtima	üleriigiline	öise	alkoholi- 
müügi keeld.

	•	 Hansapangast	saab	Swedbank.

	•	 Pekingi	 olümpiamängudel	 võidavad	 Gerd	
Kanter kettaheites kuldmedali ning Jüri Jaanson 
ja Tõnu Endrekson sõudmises hõbemedali.

	•	 Toimub	 Gruusia	 sõda	 Lõuna-Osseetia	 ja	
Abhaasia separatistide ning Venemaaga.

	•	 Eesti	 Vabariigi	 90.	 juubelit	 tähistatakse	 öö- 
laulupeoga „Märkamisaeg“.



Eesti Teatriliidu avalik pöördumine  
Eesti Vabariigi Peaminister Andrus Ansipi  
Eesti Vabariigi Valitsuse  
Eesti Vabariigi Riigikogu  
ja Eesti Kultuuriavalikkuse poole 

Eesti Teatriliidu juhatus avaldab protesti kul-
tuurivaldkonna riigieelarvest rahastamise dras-
tilise vähendamise pärast. Teatritele tähendab 
riigipoolne toetus eelkõige näitlejate, lavastaja-
te, kunstnike, tantsijate, lauljate, orkestrantide, 
butafooride, lavatehnika spetsialistide jne. pal-
ku. Riigi toetuse vähenemine viib kas koonda-
misteni, teatrite sulgemiseni või nende tegevuse 
kokkutõmbamiseni, mis otseselt ohustab teatri-
te tegevuse järjepidevust. Toetudes peaminister 
Andrus Ansipi ajakirjanduses avaldatud väitele, 
et riigieelarve ei vähene, vaid ainult pidurdub sel-
le kasv, on üllatav, et just kultuurivaldkonnas on 
planeeritud riigitoetuse nii suur vähendamine. 
Kutsume Vabariigi Valitsust 2009. aasta riigieel-
arve eelnõu koostamisel pidama kinni varasema-
test kokkulepetest kultuuri- ja haridustöötajate 
palga alammäära tõstmiseks. 

Eesti Teatriliidu juhatuse nimel  
Rein Oja 
esimees

EESTI TEATRILIIDU AVALIK 
PÖÖRDUMINE, 5.06.2008



Tallinna linnapea Edgar Savisaare korralda-
tud hääletuse Kultuurikatla ja Linnateatri 
rahastamise osas võitis Kultuurikatel, mis 
linnapea lubaduse kohaselt peaks nüüd aas-
taks 2011. valmis saama. Kultuurikatel kogus 
internetihääletusel 54 protsenti ja Linnateater 
46 protsenti häältest ning ühtekokku oli neti 
teel hääle andnuid 6496, teatas Raepress. 
Posti teel laekus linnavalitsusse kokku 423 
vormikohast eelistust – neist 57,4 protsen-
ti eelistasid Kultuurikatelt ja 42,6 protsenti 
Linnateatrit.

SAVISAARE SKANDAALSE HÄÄLETUSE  
VÕITIS KULTUURIKATEL, Postimees, 12.12.2008

AAstA uudisfoto nominent 2008
Liis Treimann, Postimees 

Mailis Reps kleebib parlamendi 
istungi ajal Rimi kampaaniakleepse. 
Tema kõrval Kalle Laanet.





2009
	•	 Ameerika	 Ühendriikides	 lõpeb	 president	

George	W.	 Bushi	 teine	 ametiaeg,	 uueks	 presi-
dendiks saab Barack Obama.

	•	 Tallinnas	Vabaduse	platsil	avatakse	Vabadussõja	
võidusammas.

•	 Herman	 Simm	 tunnistatakse	 süüdi	 riigi- 
reetmises.

	•	 Sureb	Michael	Jackson.

	•	 Toimuvad	XXV	üldlaulupidu	„ÜhesHingamine“	
ja	XVIII	üldtantsupidu	„Meri“.

 

 



Obama pälvis Nobeli komitee teatel preemia 
püüdluste eest rahvusvahelise diplomaa-
tia tugevdamisel ja rahvaste vahelise koos-
töö edendamisel. Nobeli komitee toonitas 
Obamale preemia määramisel ühtlasi tema 
üleskutseid tuumarelvastuse vähendami-
seks ja tegevust rahumeelse maailma heaks, 
vahendas Reuters. „Väga harva on üks isik 
samal määral nagu Obama pälvinud maa- 
ilma tähelepanu ja andnud inimestele loo-
tust paremale tulevikule,“ teatas komitee oma 
avalduses. „Tema diplomaatia on rajatud põhi-
mõttele, et need, kes juhivad maailma, peak-
sid baseeruma väärtustel ja suhtumistel, mida 
jagab enamik maailma rahvastikust,“ lisas 
komitee oma ametlikus avalduses.

TÄNAVUSE NOBELI RAHUPREEMIA  
VÕITIS USA PRESIDENT BARACK OBAMA,  
Eesti Päevaleht, 9.10.2009

Järgmisel leheküljel:

AAstA uudisfoto 2009
Marko Mumm, Ekspress Meedia  
(Eesti Päevaleht)

Kohtuvad Keskerakonna ja 
Sotsiaaldemokraatide esindajad.







2010
	•	 Haitit	 tabab	 tugev	 maavärin,	 hukkub	 üle	 

160 	000	inimese.

	•	 Eyjafjallajökulli	 vulkaanipurse	 Islandil	 seiskab	
ajutiselt suure osa Euroopa lennuliiklusest.

	•	 Suusataja	 Kristiina	 Šmigun-Vähi	 võidab	
Vancouveri taliolümpial 10 km vabatehnikasõi-
du hõbemedali.

	•	 Wikileaks	 avaldab	 Ameerika	 diplomaatide	 
250 000 salastatud dokumenti ja Julian Assange 
kuulutatakse tagaotsitavaks.

	•	 Hõlbustamaks	 üleminekut	 eurole,	 pistetakse	
kõigile Eesti elanikele postkasti eurokalkulaator.

2011
	•	 1.	jaanuaril	võtab	Eesti	kasutustele	euro.



Kodumaiste telejaamade juhid ning digi- 
levi valitsuskomisjoni liikmed lülitasid täna 
hommikul kell 5 Tallinna teletornis välja vana 
analoogtelevisiooni saatjad ning kogu Eesti 
läks täielikult üle tavaantenniga vaadatavale 
digilevile. Digitaaltelevisioonile ülemineku 
valitsuskomisjoni juhi Jüri Piheli sõnul lõppes 
täna üks etapp Eesti teleajaloos. „1955. aasta 
juulikuus läks Eestis eetrisse esimene telesaa-
de – märgilise tähendusega aasta enne Soome 
televisiooni käivitamist," sõnas Pihel. „55 aas-
tat hiljem täna kell 5 hommikul sai see aja-
järk Eesti telemaastikul otsa ning meid kaks 
inimpõlve teeninud analoogtelevisioon muu-
tus ajalooks. Alanud digiajastust võidavad 
kõik: televaataja näeb tavaantenniga rohkem 
telekanaleid koos uute lisavõimaluste ja tule-
vikus üliselge HD telepildiga, telejaamadel 
vähenevad teleprogrammide edastuskulud 
ning riigil vabaneb eetriressurss, mida saab 
kasutada näiteks üle-Eestilise kiire interneti 
ja teiste uute teenuste pakkumiseks." Aastaid 
digilevi seireuuringuid läbi viinud TNS Emori 
projektijuhi Peeter Teedla kinnitusel vaadati 
digipöörde alguses 2008. aasta märtsis õhu 
kaudu levivat analoogtelevisiooni umbes 30% 
Eesti kodudest. „Juuni alguseks oli analoog-tv 
vaatajate hulk vähenenud 7,8%-ni kodudest, 
mis tähendab, et 570 000st töökorras telerist 
omavast kodust 526 000 oli juba kuu aega 
tagasi digipöördeks valmis," lausus Teedla. 



„Kindlasti on hetkel analoogtelevisiooni vaa-
tajaid oluliselt veel vähem. Samas on tõenäoli-
ne, et sarnaselt teistele riikidele lähevad osad 
pered ka Eestis digilevile üle alles pärast ana-
loogsaatjate väljalülitamist."

EESTIS ALGAS DIGIAJASTU: TÄNA LÕPPES 
ANALOOG-TV EDASTAMINE, Forte, 1.07.2010



Nõmme linnaosa valitsuse koduhooldusel ole-
vatelt eakatelt klientidelt on viimastel päeva-
del tulnud teateid, et neile on helistanud noore 
häälega naisterahvas, kes on tutvustanud end 
pensionikindlustuse töötajana. Üksi elavatelt 
eakatelt on uuritud nende eluolu kohta, neile 
on pakutud lisapensioni, võimalust soodsatel 
tingimustel saada kohta hooldekodusse ning 
lubatud nende eest hoolitseda, kui vanur oma 
maja helistajale kingib, teatas Nõmme linna-
osavalitsus. Linnaosavanema Rainer Vakra 
sõnul peaksid lapsed, sugulased või ka naab-
rid oma üksi elavatele eakatele vanematele või 
lähedastele rohkem tähelepanu pöörama, et 
nad petturite küüsi ei langeks. „Sarnast käe-
kirja on varem Nõmmel üksi elavatelt eaka-
telt kinnisvara väljapetmiseks kasutanud Liis 
Haavel. 2008. aastal õnnestus linnaosavalit-
suse sotsiaalhoolekande osakonna töötajatel 
tänu ühelt tähelepanelikult naabrilt ja Eesti 
Ekspressi ajakirjanikult Madis Jürgenilt saa-
dud vihjele ära hoida pettus, kui üks heausk-
lik vanahärra oleks oma kodust ilma jäänud,“ 
rääkis linnaosavanem.

EAKATELE NÕMMELASTELE HELISTAV 
NAINE HIMUSTAB NENDE VARA, 
Tallinna Postimees, 23.02.2011





„Sajandi lugu“ on Eesti Etendusasutuste Liidu ja 
Eesti teatrite kingitus vabariigi sajandaks sünni-
päevaks – kaheteistkümne koostöölavastuse kau-
du on teatrid ja loomingulised ühendused toonud 
publiku ette Eesti Vabariigi sajandipikkuse loo. 
Alates augustist 2017 sündis igal kuul üks lavastus, 
mis	käsitles	üht	aastakümmet.	Ühiselt	tulevad	kõik	
teatrid kokku 2018. aasta septembris Tartus, kus 
festivali Draama raames toimub „Sajandi loo“ lavas-
tuste etendusmaraton.

EV100 
TEATRISARI 
„SAJANDI 
LUGU“



„NO34 Revolutsioon“
1910–1920
Teater NO99

Lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, 
dramaturg Eero Epner, muusika Jakob Juhkam, 
valguskujundus Siim Reispass. Laval: Marika 
Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Jörgen Liik, 
Ragnar	Uustal	ja	külalisena	Mart	Kangro.	
Esietendus 18. augustil 2017 Naissaarel.

„Rännakud. Tõotatud maa“ ja 
„Rännakud. Maarjamaa laulud“
1920–1930
Sõltumatu Tantsu Lava ja Vanemuine

Koostöös valmis kaks lavastust:

Sõltumatu Tantsu Lava, „Rännakud. Tõotatud 
maa“. Autor Kadri Noormets koostöös Sigrid 
Viiri, Oliver Kulpsoo, Taavi Suisalu, Villem 
Säre ja Anu Vaskiga, fotograaf Sohvi Viik. 
Laval: Kadri Noormets. Esietendus 20. 
septembril 2017 Sõltumatu Tantsu Laval.

Vanemuine, „Rännakud. Maarjamaa laulud“. 
Autor ja lavastaja Tiit Palu, helilooja Kara-Lis 
Coverdale	(Kanada),	koreograaf	Ruslan	Stepanov,	
lavastusdramaturg Deivi Tuppits, kunstnikud 
Mare Tommingas ja Silver Vahtre, valguskunstnik 



Margus	Vaigur	(Endla),	videokunstnik	Carmen	
Seljamaa,	helimeister	Felix	Kütt	(Endla).	Laval:	
Külliki Saldre, Marika Barabanštšikova, Piret 
Laurimaa, Tiit Palu, Merle Jääger, Margus 
Jaanovits, Reimo Sagor, Jaanus Tepomees ja 
tantsijad Endro Roosimäe, Alain Divoux, Matteo 
Tonolo,	Archie	Sladen,	Walter	Isaacson,	Brandon	
Alexander,	Maria	Engel,	Tarasina	Masi,	Yukiko	
Yanagi,	Sayaka	Nagahiro,	Mirell	Sork.	Esietendus	
29. septembril 2017 Vanemuise väikeses majas.

„Sirgu Eesti“
1930–1940
Labürintteatriühendus G9 ja VAT Teater

Algidee	Indrek	Hargla	ja	Aare	Toikka,	autorid	Aare	
Toikka ja Mihkel Seeder, lavastaja Aare Toikka 
koostöös	G9	grupiga,	kunstnik	Henry	Griin,	
valguskunstnik Sander Põllu, kostüümikunstnik 
Keili Retter, muusikaline kujundaja Ardo Ran 
Varres. Laval: Katrin Saukas, Elina Reinold, Meelis 
Põdersoo, Tanel Saar, Margo Teder, Ago Soots, 
Inga	Vares,	Kristo	Kruusman,	Kristel	Maamägi,	
Henry	Griin,	Mari	Mägi,	Keili	Retter,	Andra	
Aaloe, Juhan Vihterpal ja Rahvusraamatukogu 
naiskoor (dirigent Anneli Surva). Esietendus 
5. oktoobril 2017 Rahvusraamatukogus.



„BB ilmub öösel“
1940–1950
Von Krahli Teater ja Tartu Uus Teater

Lavastajad	Ivar	Põllu	ja	Mart	Koldits,	dramaturg	
ja	muusikaline	kujundaja	Ivar	Põllu,	kunstnik	
Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene Liivamägi 
(Ugala),	videokunstnik	Mikk-Mait	Kivi.	Laval:	
Robert	Annus,	Maarja	Jakobson,	Henrik	
Kalmet, Kristel Leesmend, Maarja Mitt, Tõnis 
Niinemets. Esietendus 15. novembril 2017.

„Kaarnakivi perenaine“
1950–1960
Endla Teater ja Kuressaare Linnateater

Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Peeter 
Tammearu,	kunstnik	Liina	Unt,	helilooja	
Veiko Tubin. Laval: Lauli Otsar, Markus 
Habakukk,	Piret	Rauk,	Ago	Anderson,	
Märt Avandi ja Lauri Kink. Esietendus 1. 
detsembril 2017 Endla Teatri suures saalis ja 
6. detsembril 2017 Kuressaare Linnateatris.



„Eesti ajalugu. Ehmatusest 
sündinud rahvas“
1960–1970
Rahvusooper Estonia ja Kanuti Gildi SAAL

Manfred	MIMi	pärandi	kallal	on	vaeva	näinud	
ning ooperi ja muusika lavaküpseks saamise 
eest	hoolitsenud	 Tatjana	Kozlova-Johannes,	
Andrus Laansalu, Andrus Aaslaid, Karl Saks, 
Raul Keller, Taavet Jansen, Maike Lond, Oksana 
Tralla,	Mart	Koldits,	Henri	Hütt,	Kalle	Tikas,	
Andres	Tenusaar	 ja 	Evi	Pärn.	Dirigent 	Kaspar	
Mänd.	Laval: 	Rahvusooper	Estonia	solistid,	
orkester ja koor. Esietendus 19. jaanuaril 
2018 Rahvusooper Estonia teatrisaalis.

„Hipide revolutsioon“
1970–1980
Ugala Teater ja MTÜ R.A.A.A.M

Autor Mihhail Durnenkov, tõlkija Tiit Alte, 
lavastaja Juri Kvjatkovski, kunstnik Ksenia 
Peretruhhina, kostüümikunstnik Aleksei 
Lobanov, muusikaline kujundus Peeter 
Konovalov ja Juri Kvjatkovski, koreograaf Olga 
Privis, valguskujundus Rene Liivamägi ja Juri 
Kvjatkovski, videokunstnik Katre Sulane, lavaline 
võitlus Dmitri Kordas. Laval: Ott Aardam, 
Janek Vadi, Klaudia Tiitsmaa, Rait Õunapuu, 



Marika Palm, Vallo Kirs, Andres Tabun, Tarvo 
Vridolin, Ringo Ramul, Kiiri Tamm, Kata-
Riina Luide, Adeele Sepp, Vilma Luik, Luule 
Komissarov, Elari Ennok, Martin Niklus, Sergei 
Teppan ja Siim Villem Vester. Esietendus 3. 
veebruaril	2018	Ugala	Teatri	suures	saalis.

„Enne meid oli veeuputus“
1980–1990
NUKU teater ja Vaba Lava

Autorid ja lavastajad Jaak Kilmi ja Kiur Aarma, 
kunstnik Liina Keevallik, muusikajuht Lydia 
Rahula,	dramaturgid	Andris	Feldmanis	ja	
Piret Jaaks, videokunstnik Alyona Movko, 
valguskunstnik	Priidu	Adlas,	koreograaf 	Olga	
Privis,	filmikunstnik	 Katrin	Sipelgas,	operaator 	
Mait	Mäekivi.	Laval:	NUKU	teatri	näitlejad	
Mihkel	Tikerpalu,	Anti	Kobin	ja	Liivika	Hanstin,	
Tallinna Poistekoor, Tallinna Balletikool, Kaie 
Kõrbi	Balletistuudio,	NUKU	noortestuudio.	
Esietendus 22. märtsil 2018 Vaba Lava saalis.



„Puudutada kuud“
1990–2000
Rakvere Teater ja Fine 5

Autorid	Urmas	Lennuk	ja	Peeter	Raudsepp,	
lavastaja Peeter Raudsepp, koreograafid 
Rene Nõmmik ja Tiina Ollesk, kunstnik Lilja 
Blumenfeld,	valgus	Arne	Maasi.	Laval:	Helgi	
Annast,	Richard	Beljohin,	Margus	Grosnõi,	
Jaune Kimmel, Simo Kruusement, Kristo 
Kruusman, Märten Matsu, Silja Miks, Madis 
Mäeorg,	Olga	Privis,	Anneli	Rahkema,	Helen	
Reitsnik, Eduard Salmistu, Triinu Sikk, 
Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets. Esietendus 13. 
aprillil 2018 Rakvere Teatri suures saalis.

„Miljoni vaade“
2000–2010
Tallinna Linnateater ja Vana Baskini Teater

Autor Paavo Piik, lavastaja Elmo Nüganen, 
kunstnik Martin Mikson, kostüümikunstnikud 
Martin Mikson ja Anna-Liisa Pärt, valguskunstnik 
Merily Loss, muusikaline kujundaja Riina Roose. 
Laval: Egon Nuter, Evelin Võigemast või Saara 
Nüganen, Liina Tennosaar, Raivo Rüütel, Märt 
Pius,	Argo	Aadli,	Anne	Paluver,	Helene	Vannari,	
Rain	Simmul,	Germo	Toonikus	või	Oskar	
Kröönström, Kalju Orro või Märt Keerutaja, 
Rein Jurna ja Jasper Roost või Joonas Eskla. 
Esietendus 26. mail 2018 Toom-Kooli 9 saalis.



„Isamaa pääsukesed“
2010–2020
Eesti Draamateater ja Nargen Opera

Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas, 
muusikajuht Tõnu Kaljuste, muusikaseadete 
autor Tõnis Kõrvits, kunstnik Pille Jänes. 
Laval:	Ülle	Kaljuste,	Marta	Laan,	Viire	Valdma,	
Maria Klenskaja, Ester Pajusoo, Teele Pärn, 
Tiit	Sukk,	Christopher	Rajaveer,	Tõnu	Oja,	
Taavi Teplenkov, Tõnu Kark, Karmo Nigula. 
Esietendus 15. juunil 2018 Keila Kultuurikeskuses, 
mängitakse ka Omari Küünis Naissaarel.

„Tuleb. / Ei tule.“
2020–2030
Vene Teater, Audiokinetica ja kooliõpilased

Lavastaja	ja	kunstnik	Artjom	Garejev,	helilooja	
Aleksandr	Žedeljov,	dramaturgid	Laura	Kalle,	
Karin Lamson, Mari-Liis Lill ja Jelena Tšitšerina, 
video	Nikolai	Alhazon,	visuaal	Alyona	Movko,	
kostüümikunstnik Rosita Raud, valguskunstnik 
Anton Andrejuk, koreograaf Olga Privis. 
Laval:	Natalja	Dõmtšenko,	Aleksandr	Žilenko,	
Daniil Zandberg, Dmitri Kordas, Jekaterina 
Kordas,	Aleksandr	Kutšmezov,	Viktor	Marvin,	
Natalja Murina, Jelena Tarasenko, Eduard Tee, 
Sergei	Furmanjuk,	Leonid	Ševtsov,	Jelena	
Jakovleva, Vene Teatri stuudio õpilased ja 



ansambel	Modulshtein	(Aleksand	Žedeljov	
aka	FAERHSTEIN,	Marten	Altrov	ja	Aleksei	
Semehhin aka DJ Bandit). Esietendused 6. ja 
7. juulil 2018 Vene Teatri suures saalis.



TOOM-KOOLI 9  
EHK ENDINE 
TOOMGILDI HOONE

1508.	 aastal	 kinkis	 ordumeister	 Wolter	 von	
Plettenberg Toomgildile Toompea linnuse val-
likraavi ääres asuva krundi, kus asub tänane 
Toom-Kooli 9 hoone. (Toomgild, mida kuni 
reformatsioonini	kutsuti	Püha	Maarja	Gildiks,	
asutati 1407. aastal Toompea sakslaste katoliik-
liku vennaskonnana, kuhu kuulus nii käsitöö-
lisi, aadlikke kui ka vaimulikke. 16. sajandist 
muutus see käsitööliste kutseorganisatsioo-
niks ning alates 1877. aastast oli Toomgild pel-
galt seltskondlik ühendus. Aastani 1878 täitis 
Toomgild koos Eestimaa rüütelkonnaga ka 
Toompea omavalitsuse ülesandeid. Tegevus 
lakkas lõplikult 1920. aastal koos gildide kaota-
misega Eestist.)

Krundi pikkus oli 12 sülda (27 m) ja laius 7 sülda 
(15,6 m) ning arhiiviallikatest on teada, et gil-
dimaja ehitamist alustati 1517. aastal. Kuidas 
too esialgne hoone elas üle 1533. ja 1684. aasta 
suured tulekahjud, ei ole teada. Vaadeldes sak-
sa geograafi Adam Oleariuse gravüüri 1635. 
aastast, võib Landskrone torni tagant näha osa 



kõrge sadulkatusega ehitisest ning gildihoone 
on ära märgitud ka 17. sajandi lõpust pärineval 
Toompea plaanil – erinevalt enamikust naaber-
kinnistutest, mille kohale olid märgitud tühjad 
krundid või platsid. Kõrgete keldritega ühe-
korruselise hoone pikim külg kulges tänavaga 
paralleelselt, gildihoone lõunapoolsel küljel oli 
kitsas käigurada Toompea linnuse kaitsekraavi 
juurde.

Gildimaja	ja	Landskrone	torni	vahele	elumajaks	
ehitatud tiibhoone kerkis pärast 1767. aastat, 
linnuse vallikraavi täitmise järel. 1787. aas-
ta linnaplaanil on kogu hoonet kujutatud juba 
L-kujulisena. Tõenäoliselt oli tiibhoone kolme-
korruseline juba 18. sajandi lõpul, kindlasti aga 
19. sajandi alguses, mida tõendavad 1820nda-
test aastatest pärinevad fassaadijoonised. Tollal 
veel kahekorruseline põhihoone ehitati kol-
mekorruseliseks	 19.	 sajandi	 lõpupoole.	 Hoone	
mõlemad tiivad on üleni kellerdatud, kusjuures 
kõigil keldriruumidel on võlvlaed. Tiibhoones 
leidub võlvkonstruktsioone kokku kolmel kor-
rusel, mis on Tallinnas haruldane.

19. ja 20. sajandil oli Toom-Kooli 9 hoone kasu-
tusel nii elumaja kui ka asutuseruumidena. 
Keldrikorrusel tegutseb tänaseni varem Tea-
duste Akadeemia, nüüd Tallinna Tehnikaülikooli 
alla	kuuluv	Tallinna	Gravimeetriajaam,	kus	juba	
1930. aastal mõõdeti esmakordselt raskuskii-



rendust. Nõukogude perioodil asus ülemistel 
korrustel	Hüdrometeoroloogia	Instituut,	samuti	
mitmed muud ametiasutused. Omandireformi 
käigus läks hoone munitsipaalomandisse ning 
1997.	aastal	anti	Tallinna	Kesklinna	Halduskogu	
otsusega Tallinna Linnateatrile proovi- ja 
majutuspinnaks. Järgnevate aastate jooksul 
elas Toom-Kooli 9 majas ajutiselt mitmeid 
Linnateatri töötajaid, peamiselt noored näit-
lejad	 oma	 peredega.	 Hetkel	 on	 Tallinna	 linnal	
plaan hoone müüki panna.





Töörühm

Lavastusjuht Mart Saar
Etendusteenistuse juht Kristi Pumbo
Dekoratsioonid Pärtel Tall, Tiit Villemsoo, 
Airi	Look,	Rene	Vernik,	Roman	Kuznetsov
Kostüümid Ene Palu, Aalja Soome, 
Airiin	Saar,	Tiina	Uibo,	Jaana	Leib
Heli	Haar	Tammik,	Arbo	Maran,	Indrek	
Tiisel,	Lauri	Urb,	Nikita	Šiškov
Valgus Neeme Jõe, Teet Orupõld, Talis 
Toit, Sten Ojaperv, Margus Sepman
Rekvisiit Terje Kessel-Otsa, Veeli Tamm, 
Margus Mänd, Liisa Tetsmann
Grimm	Anu	Konze,	Enda	Karimõisa,	Annifrid	
Muda,	Marika	Paesalu,	Heldi	Aun-Trepp
Riietajad Külli Pavelson, Anneli Kõrvel, 
Õnne Meronen, Maris Mihašova
Lava Jaak Kaljurand, Jaan Kaljurand, 
Tarvo Elblaus, Jarko Rahnel, Jasper Roost, 
Joonas	Eskla,	Ilmar	Aru,	Rein	Jurna

Tallinna Linnateater tänab: 
 
Kaitseliit, Dein-Tom Tõnsing, Raul Kajar,  
Taavi	Karotamm,	Eesti	Pressifotograafide	Liit,	 
Liis Treimann



Tallinna Linnateatri toetajad 
ja koostööpartnerid

Tallinna Kultuuriamet
Kultuuriministeerium
Eesti Kultuurkapital

Hooaja peatoetaja	Utilitas

Suurtoetajad	Espak,	Nordecon,	ABC	Motors

Toetajad Advokaadibüroo	COBALT,	
Advokaadibüroo	TurnStone,	Collistar,	 
Dr.	Hauschka,	Floorin,	Igepa,	Ilotrükk,	 
e-toidupood	FOODMOOD,	Medicum,	MyFitness,	
Pariisi	Vesi,	Pro	Beauté,	Ühisteenused

Meediapartnerid Eesti Rahvusringhääling,  
Meedius Eesti

Publikut kostitavad Paulig,	Fazer	Eesti,	
Greenfield,	Marmiton,	Reval	Kondiiter







Leida RaMMo  
LinnateatRi fond
Eesti	Rahvuskultuuri	Fondi	juures	tegutseva	
Leida Rammo Linnateatri fondi eesmärgiks 
on toetada Tallinna Linnateatrit ning 
tunnustada teatri loomingulist kollektiivi.

Annetusi Leida Rammo 
Linnateatri fondile saab teha:

Saaja: Sihtasutus Eesti 
Rahvuskultuuri	Fond

Pank: EE672200221001101347 
SWEDBANK

Selgitus: Annetus  
Leida Rammo Linnateatri fondi

See kavaleht on valmistatud Ecolabeli 
sertifikaadiga	märgistatud	paberist.

Loe rohelise kontori kohta lisaks: 
ekja.ee/et/roheline-kontor/

taLLinna LinnateateR  
on eesti esiMene 
RoheLine teateR!


