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Eelmisel sügisel loodud 
noorteteater “Mina”, kes 
on praeguseks maha saa-
nud kahe lavastusega, andis 
Hiiumaal kolm etendust: 
üks neist toimus Kassaris, 
teine Tahkuna majaka juu-
res ning kolmas Soera talu-
muuseumis. 

“Kõik kolm esinemiskohta 
olid täiesti erinevad ja oma-
moodi erilised,” tunnistas 
noorteteatri juhendaja Gerli 
Romanovitš, kelle sõnul oli 
neil au mängida sisse Kas-
sari seltsimaja hoov, mida 
järgmisena hakkab suvela-
vastuseks kasutama kohalik 
näitering. 

Tahkunas mängimise tegi 
eriliseks see, et tegevus tuli 
sobitada Theatrumi suvela-
vastuse “Tuulesaared” rek-
visiitidega. “Ja kui maja-
kajalamil “Kalevipoega” 
mängida ei olnud päris õige 
koht, siis ideaalsemat män-
gukohta kui Soera talumuu-
seum ei saa selle etenduse 
jaoks olla.” 

Noorteteatri võõrustajaks 
Hiiumaal oli Vetsi talli pere-
naine Ester Tammis. “See, 
mis meid Hiiumaale viis, 

Noorteteater “Mina” käis hiidlasi lõbustamas
Maidla noorteteater “Mina” käis kolmepäevasel Hiiumaa-tuuril 
mängimas Andrus Kivirähki komöödiat “Kalevipoeg”, mis 
kõiges kolmes etenduspaigas sai tunnustavat tagasisidet. 

Maidla noorteteater “Mina” mängis “Kalevipoega” suve jooksul umbes sama palju, kui professionaalsed teatrid oma 
suvelavastusi.

oli tõeline Leader-koostöö,” 
tunnistas juhendaja, et esi-
mene kontakt hiidlastega 
tekkis viimaste külaskäigul 
MTÜ Virumaa Koostöö-
kogu piirkonda, kus noor-
teteatri “Kalevipoja” proov 
külalistes huvi tekitas ning 
turismiettevõtja ning küla-
elu edendaja Ester Tammis, 
kes muuhulgas on ka suur 
harrastusteatrisõber, leidis, 
et etendus on väärt ka Hiiu-
maal näitamist. 

“Kalevipoja” etenduse tõi 
noorteteater lavale mõisa-
koole tutvustava “Unus-
tatud mõisate” külastus-
mängu tarbeks ning seda 
mängiti enam kui pooltel 
külastuspäevadel. Kui sel-
lele otsa liita veel mäng 
Erra jaanitulel, Maidla valla 
päeval ning kolm etendust 
Hiiumaal, mängiti “Kale-
vipoega” umbes sama palju 
kui kutselised teatrid oma 
suvelavastusi. “Minu mee-
lest on see väga hea saavu-
tus, kuna tavaliselt õnnes-
tub amatöörteatril lavastust 
mängida vaid mõned üksi-
kud korrad.”

“Tegelikult oli kogu taga-

siside, mis me saime, äär-
tult positiivne. Olgu siis 
kodus või Hiiumaal,” ütles 
juhendaja, kelle sõnul said 
nad endale saarel tõelise 
fännklubi, kes kiitsid nii 

etenduse sisu kui ka noorte 
mängu. “Kuulda, kuidas 
asjatundlikud inimesed 
tunnistavad amatöörnäitle-
jate mängitud etenduse kõr-
getasemeliseks, on ääretult 

hea ning see annab julgust 
juurde nii näitlejatele kui 
lavastajale,” lisas ta. 

“Kalevipoeg” on Maidla 
noorteteatri teine lavastus. 
Kevadel toodi lavale Juhani 

Püttsepa “Kärt”. “Seda 
etendust oleme mänginud 
ainult kahel korral, kuid 
kindlasti on ka see lugu 
väärt rohkemat näitamist,” 
ütles teatri juhendaja.

Purfest saab alguse Maid-
last, kus 20. augusti õhtul 
kell 20 alustatakse jõeeten-
dusega, mille lavastab Rak-
vere teatri näitleja Margus 
Groznõi ning kus tegevus 
toimub jõel liikuvatel parve-
del. Tund aega hiljem algab 
Maidla mõisa aidas päris-
musmuusika kontsert, kus 
astuvad üles Untsakatest 
tuntud Kiviõli kunstide kooli 
direktor Jaanus Põlder ning 
samast koolist välja kasva-
nud Villiu Talsi, kes on tun-
tuks saanud Tartu ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemia 
muusikamaja näppepillide 
kvartetis Gjangsta. 

Teine päev kuulub 
perfomance´itele: kell 11 
alustatakse improvisatsioo-
nilise etendusega Püssi tuha-
mäel, kus mängitakse maha 
tuhamäe taevasse saatmine. 
Seejärel liigutakse edasi 
Uhaku karstialale, sealt 
Lüganuse kirikuaeda, kus 
esineb bluegrass- ja gospel-
bänd Robirohi. Järgmine 
tegevuskoht on Sillaoru hüd-
roelektrijaam, kus kunst-

Perfomance´i-sari pakub pakub 
kultuurset retke mööda Purtse jõge

20. ja 21. augustil toimub Purtse jõel festival Purfest, mille 
käigus saab näha jõeetendust, perfomance’it ning kuulata 
mitut kontserti. Festivali lõpuüritus toimub Purtse vanas 
kalasadamas, kus astub lavale raskerokibänd Metsatöll. 

nike rühmitus Vedelik võtab 
ette jõepõhja puhastamise. 
Päeva viimane tegevuspaik 
on Liimala rand, kus süü-
datakse lõke ning mille vas-
taskaldal vana kalatööstuse 
territooriumil astub kell 
21 lavale Metsatöll. 

Tegevuspaikadest saab 
kokku retk, mis liigub mööda 
jõge allavoolu. Suurem osa 
jõel toimuvatest üritustest on 
tasuta. Pileti peab lunastama 
vaid lõppkontserdiks. Pääse 
Metsatöllu kontserdile mak-
sab eelmüügist 80 ja koha-
peal 100 krooni. Piletid on 
saadaval Piletilevis. 

Kõik teise päeva tegevused 
on jälgitavad nii jõe pealt 
kui kallastelt. Tegevusi on 
võimalik jälgida kummipaa-
tidega mööda jõge sõites või 
kallast mööda tegevuskohta-
des käies. Tegevused ei ole 
omavahel seotud, mistõttu 
võib liituda ükskõik millisel 
hetkel. 

Juhul kui perfomanc éid 
soovitakse jälgida jõe pealt, 
tuleks paat koos meeskon-
naga registreerida kolm 

päeva varem kas e-posti 
aadressil iise@iise.ee või tel  
5649 4115 või 5663 3540. 

“Meie eesmärk on tõmmata 
jõele tähelepanu ja teha seda 
läbi mõnusate tegevuste,” 
ütles Purfesti korraldava 
MTÜ Purtse Jõe Aren-
duskeskus juhatuse liige 
Laila Meister. “Purtse jõgi 
on olnud läbi ajaloo siinse 
regiooni südameks ning 
meie soov on inimestele 
meelde tuletada, kui tore ja 
ilus see jõgi on ning rääkida 
ka jõega seonduvatest prob-
leemidest.”  

Purtse jõe reostust ning 
keskkonnateemasid aru-
tatakse 20. augustil enne 
jõeetenduse algust. Päeva 
esimesel poolel toimub jõe 
keskkonna- ja

reostusprobleeme tutvus-
tav ringkäik ja kell 18 vest-
lusring Maidla mõisa aidas, 
kuhu on oodatud keskkon-
naseptsialistid, keskkon-
naministeeriumi esindajad 
ning huvilised.  

Kuna ööbimiskohti on piir-
konnas kasinalt, pakume 
võimalust telkida. Täpsemat 
infot ürituse ja majutusvõi-
maluste kohta saab MTÜ 
Purtse Jõe Arenduskeskus 
kodulehelt www.iise.ee.


