
 

SA Sakala Teatrimaja ruumide kasutamise kord etenduskunstide
valdkonnas tegutsejatele 

 
Kinnitatud SA Sakala Teatrimaja nõukogu otsusega 29.11.2021. 

 
 
SA Sakala Teatrimaja eesmärgiks on etenduskunstide valdkonnas tegutsejatele ruumide rentimine. 
Ruume on võimalik rentida vastavalt hinnakirjale: 
 

• Proovide tegemiseks;  
• Etenduste andmiseks;
• Uuslavastuste väljatoomiseks; 

 
 
RUUMIDE KASUTAMINE PROOVIDE TEGEMISEKS 
 

• Eelduseks on tegutsemine etenduskunstide valdkonnas. 
• Proovideks antakse rendile erinevaid lugemis- ja proovisaale (ka neile etendajatele, kes ei too

oma lavastust välja SA Sakala Teatrimaja ruumides). 
 
 
RUUMIDE KASUTAMINE ETENDUSTE ANDMISEKS 
 

• Eelduseks on tegutsemine etenduskunstide valdkonnas. 
• Etenduste andmiseks antakse rendile suur saal (black box) koos vajalike kõrval- ja 

abiruumidega. 
Eraldi kokkuleppel on võimalik etenduste andmiseks rentida ka teisi ruume.  

• Etendusaegade broneerimine toimub jooksvalt. 
• Broneerida on võimalik kuni neli kuud ette (arvestades kirja saatmise kuupäevast). 
• Broneeringut on võimalik muuta kuni kaks kuud enne etenduse toimumist.  
• Juhul, kui soovitud kuupäev ei ole vaba, pakutakse SA Sakala Teatrimaja poolt võimalikke 

alternatiive lähedaseks perioodiks.  
• Päringutele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.  

 
 
RUUMIDE KASUTAMINE UUSLAVASTUSTE VÄLJATOOMISEKS 
 
Sakala Teatrimajas on võimalik uuslavastusi välja tuua: veebruaris, aprillis ja novembris.  
 
Lavastuse väljatoomiseks saab rentida SA Sakala Teatrimaja ruume vastavalt hinnakirjale: 
 

• Prooviruume – kuni 1,5 kuud 
• Suurt saali peaproovideks – kuni 2 nädalat, kusjuures prooviperiood peab lõppema vähemalt 

ühe avaliku mängukorraga (esietendusega). 
 

Järgnevate etenduste kuupäevad (koos esietendusega kokku kuni 10) lepitakse kokku lavastuse
väljatoomiseks  sõlmitavas  koostöölepingus.  Hilisemateks  mängukordadeks  saab  aegu
broneerida üldistel alustel (jooksvalt). 

 
• Muude Teatrimaja ruumide (garderoobid jm) ja teenuste (tehniline tugi, kostüümi/rekvisiidi 

laenutus jm) kasutamise vajadus ja kord lepitakse eraldi kokku koostöölepingus.
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Uuslavastuste väljatoomise taotluste esitamise tähtajad 

• Lavastusperioodiks veebruaris ja aprillis ootame taotlusi 31. maiks
• Lavastusperioodiks novembris ootame taotlusi 10. jaanuariks

Juhul kui taotluse esitamise viimane kuupäev langeb puhkepäevale, on tähtajaks sellele järgnev 
tööpäev. 
 
Taotluse sisu 
 
Vabas vormis sooviavaldus, mis sisaldab lühiülevaadet planeeritavast lavastusest (sisu, meeskond  
jmt), soovitav esietenduse kuupäev ja ajakava (lavaproovide aeg peab olema planeeritud ühte 
kolmest välja pakutud kuust; proovisaali proovide aeg võib ulatuda ka eelnevasse kuusse). SA 
Sakala Teatrimajal ja taotlusi hindaval loomenõukogul on õigus esitada taotlejale täpsustavaid 
küsimusi. 
 
Taotluste menetlemine 
 
Taotlusi menetleb SA Sakala Teatrimaja loomenõukogu. 
 
Loomenõukogu teeb otsuse kuni kolme nädala jooksul.

LEPING JA TASUMINE 
 
Ruumide rendi eest tasumine toimub vastavalt sõlmitavale koostöölepingule ja kehtivale hinnakirjale 
arve alusel.  
 
Ruumide broneeringust on võimalik loobuda kuni kaks kuud enne broneeringu algust. 
 
HINNAKIRI 
 
Hinnakiri on leitav sakala3.ee kodulehel. 
 
LISAINFO JA BRONEERINGUD 
 
sakala3@sakala3.ee
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