
Püüa KIMPu julgeid mõtteid! 

 

KIMP Festil näidatakse valikut Tallinna Ülikooli värsketest loomingulistest 

lõputöödest. 

See on integreeritud kunstielamus, kus, liikudes vanalinna majade vahel, saab 

nautida tantsulavastusi, vaadata kunstinäitusi, külastada loovteraapiate interaktiivset 

saali, kuulata instrumentaalset ja koorimuusikat ning puutuda kokku originaalsete 

käsitööteostega.  

 

Festival toimub 7.-11. mail 2013 Kanuti Gildi SAAL-is ning Lai 13 ruumides. 

 

KIMP Fest jätkab TLÜ koreograafia osakonna lõputööde festivali KorFesti 

traditsiooni, mis ulatub 2008. aastasse. KorFesti saalid on alati täis kultuurihuvilisi, 

kes tahavad hoida kätt Eesti etenduskunsti pulsil. Samas on Kunstide Instituut oma 

tegevustes mitmepalgeline ja loojaid on ka teistel aladel – muusika, visuaalkunst, 

käsitöö. Paljudel erialadel ei koolitata kunstiprofessionaale, vaid kunstide õpetajaid, 

kes hakkavad noortele õpetama visuaalset ja helilist kujundikeelt, samuti neid, kes 

kunsti kasutavad teraapia eesmärkidel. Nende suhe kunsti ja kunstiliikide käsitlused 

on integreeritud, kommunikatiivsed, nende loodaval kunstil, mis on seni varjus olnud, 

on otsene ühisosa hariduse ja tervise valdkonnaga. Seega on KIMP Kunstide 

Instituudi erinevate loometegevuste värvikas bukett, mille eesmärgiks on noorte 

tihedam suhtlus läbi loomingu ning samuti iseseisvate kunstiteoste esitlemine. 

 

7.mai   

 16.00 - Narva mnt 25 aula. Muusika osakonna puhpilliorkestrite lõpueksam-

kontsert, festivali pidulik avamine. Festivali tutvustav video 

 Narva mnt 25 aula fuajee Kunstihariduse osakonna installatsioon 

 18.00 - Kanuti Gildi SAAL Gröönimaa projektiga (koreograafia osakond) 

seotud fotonäituse avamine 

 19.30 - Kanuti Gildi SAAL Koreograafia osakonna etendused 

 Kanuti Gildi SAAL Kunstiteraapiate osakonna infokiosk  

 Kanuti Gildi SAAL näitus väikses saalis, sisustab kunstihariduse osakond 

   



8.mai  

 Päev Kanuti Gildi SAAL-is –  näitus väikses saalis - mängude mängimine, 

modelli juhendatav joonistamine 

 

9.mai   

 17.00 - Lai 13 Muusika osakonna eksam-kontsert 

 enne ja pärast kontserti Lai 13 Interaktiivse multisensoorse keskkonna 

katsetamise võimalus (kunstiteraapiate osakond) 

 16-00-19-00 Lai 13 Tööõpetuse osakonna slaidishow/näitus 

    

10.mai   

 19.30 - Kanuti Gildi SAAL Koreograafia osakonna etendused  

 terve päev Kanuti Gildi SAAL Kunstiteraapiate osakonna infokiosk 

 terve päev Kanuti Gildi SAAL näitus väikses saalis - kunstihariduse osakond 

    

11.mai 

See päev on suunatud rohkem peredele, kes vanalinnas jalutavad  

 14.00-17.00 - Lai 13 Kunstiteraapiate osakonna avatud stuudio (muusika- ja 

visuaalkunstiteraapia), kunstiteraapiatega seotud slaidide ja filmi näitamine. 

 14.15 - Lai 13 Kunstiteraapiate osakonna muusikute etteaste 

 16.00 - Lai 13 Muusika osakonna etteaste 

 17.00 - Lai 13 Muusika osakonna etteaste 

 14.00-17.00 - Lai 13 Interaktiivse multisensoorse keskkonna katsetamine 

 14.00-16.00 - Lai 22 kangi alltoimub laat ning kõlab puhkpillimuusika 


