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Maidla mõis taastab ajaloolise
õhustiku

Maidla küla on esimest
korda kirjalikult mainitud
Taani
hindamisraamatus
1241. aastal. Vanast asulakohast räägib seegi, et
Maidlast leiti paar aastat
tagasi hõbetatud käepideme
ja ornamentidega ehitud
muinasaegne mõõk, mis
praegu ehib Käsmu meremuuseumi kogu.
Kirja pandud küla nimetati
hindamisraamatus “Maydalae”, see oli 10 adramaad
suur ja kuulus kohalikule
vanemale dominius Saxo´le.
Maidla küla on andnud
nime Eesti päritolu Maydellide aadlisuguvõsale. 1404.
aastal läänistas ordumeister
Kondrad von Vietinghoff
1 adramaa Maidla külast
Hinke Maydellile. 1465. aastal, kui koha omanikuks oli
Evald Maydell, nimetatakse
Maidlat esmakordselt kirjalikult mõisaks. XV sajandi
lõpul omandas mõisa Otto
Tuwe. XVI-XVII sajadil on
mõisa omanikena märgitud
Bremene´id ja Braekel´id.
1689. aastal sai Maidla
mõisa omanikuks kapten
Carl Wrangell, Wrangellide
perekonna valdusesse jäi
mõis kuni aastani 1877, kui
mõis läks Marie von Wrangelli kaasavarana Hermann
von Lövis of Menari omandusse.
Wrangellide valitsemise all
arenes Maidla suursuguseks
mõisaks, mille krooniks on
Georg Ludwig von Wrangelli
juhendamisel 1767. a valminud barokne peahoone, mis
on koos häärberitega tänaseni hästi säilinud.
Maidla mõisa peahoone on

kõrge kelpkatusega barokne
ehitis, mille seinad on jaotatud liseenidega. Maidlat
kutsutakse “sädelevaks mõisaks”, sest seinakrohv sisaldab klaasikilde, mis päikese
käes helgivad. Lisaks klaasikildudele on krohvi sees
ka söetükke.
Mõisakompleksi kuuluvad
kunagised
härrastemaja,
teenijatemaja, aednikumaja,
valitsejamaja, kelder, ait ja
moonakamaja. Alates 1925.
aastast asub mõisas kool,
peahoones on õppeklassid,

endises teenijatemajas paiknevad tööõpetuse ruumid,
valitsejamajas asub lasteaed,
mõisa keldrisse rajatakse sellel aastal infokeskus, kunagises mõisaaidas avati eelmisel
aastal noortemaja ja moonekamajas noortekeskus.
Mõisakompleksi endisaegsest hoonestusest on osaliselt
säilinud tuuleveski varemed,
nuumhärgade lauda varemed
ja endise viinaköögi keldrid.
Selleks, et Maidla mõisa
väärikat ajalugu paremini
eksponeerida, on sellel suvel

seal tehtud rida uuendusi:
osast klassiruumidest viiakse
koolipingid suveks välja ja
asendatakse ajalooliste asjadega ning seinu hakkavad
taas katma väärtuslikud maalid; loodud õhustikust paremaks osasaamiseks pakub
mõis teemaõhtut “Teenijate
pidu Maidla mõisas”, kus
saab lisaks mõisaolustikule
nautida head seltskonda, suurepäraseid sööke ja jooke.
Esimest korda on Maidla
mõisas võimalik suvel pidada
ka eksklusiivset pulmapidu.

Mõisaekskursioon koos
teatrietendusega
Maidla noorteteater Mina mängib külastusmängu “Unustatud mõisad” toimumispäevadel Andrus Kivirähu etendust
“Kalevipoeg”, mida on oodatud vaatama nii mõisa külastajad kui ka inimesed, kes suvepäeval lõbusast teatritükist
rõõmu oskavad tunda.
Eelmisel sügisel loodud Maidla noorteteater Mina, kes
kevadel tõi lavale etenduse “Kärt”, on valmis saanud oma
järgmise lavatükiga: 12. juunil esietendub Andrus Kivirähu
“Kalevipoeg”. See on lustlik lugu Eesti rahvuskangelasest,
kellele sekundeerib etenduse jooksul terve rida eeposest
tuntud tegelasi. Lisaks Kalevipojale astuvad lavale eeposes vähe mainitud Olevipoeg, Sulevipoeg ja Alevipoeg, kes
Kivirähul esindavad eesti rahvast kui kilplasi.
Lustakas kolmik, kes Tuuslari eestvedamisel seanahka
veab ning töisele Kalevipojale pidevalt peavalu valmistab,
jõuab etenduse jooksul nii kottidega valgust püüda kui rukkipõllud soola alla panna. Lisaks nendele kolmele astuvad
lavale ka lõbutsemist, sauna ja õllejoomist propageeriv
Tuuslar, ärimees Siil, Soome sepp, sortsid ja sarviktaat.
“Kalevipoega” mängitakse Maidlas suve jooksul neli
korda. Ilusa ilma korral toimub etendus Maidla mõisa juures vabas õhus, vihmase ilmaga mõisa aidas.
“KALEVIPOEG” MAIDLA MÕISAS
12.06 kell 17, 11.07 kell 17, 24.07 kell 13, 05.08 kell 13
Pääse 20 krooni.

Külastusmäng
“Unustatud Mõisad 2010”
12. 06, 26.06, 10.07, 11.07, 24.07, 05.08.
Kolmkümmend üheksa mõisa, milles asuvad koolid, on
külalistele sel aastal kuuel päeval avatud. Miinimumprogrammina toimub mõisates igal täistunnil giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse
koolide tugevuse ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte,
töötubasid ja muud huvitavat.
Pääse peredele 50, täiskasvanule 25 ning õpilasele ja
pensionäridele 15 krooni.

Pakume:
* Ekskursiooni mõisahoones
* Teemaõhtut “Teenijate pidu Maidla mõisas”
* Majutust Maidla hostelis
* Mõisa kõrvalhoonetes asuva noortemaja ja noortekeskuse ruumide
kasutamist ürituste või seminaride korraldamiseks

Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast
mõisast osalejaraamatu, millesse koguvad külastuspäevadel
mõisatest templeid. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel
loositakse välja kutsed sügisel Maidla mõisas toimuvale
teatrietendusele.
Loosimisel osalemiseks saatke külastusraamatu viimane leht täidetuna hiljemalt 24. augustiks Viljandimaa arenduskeskusesse aadressil Vabaduse pl 6, 21020
Viljandi.

