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24.–25. november 2007  
Rakvere Teatri väike maja 

Teatriseminar LAPSED. TEATER. HUUMOR.
Laupäeval, 24. novembril 2007

11.00 Toomas Trossi etendus väikelastele „Kloun Tuut kontserdil“ 

11.30 KÕNELUSED
 • Taani teatrijuht ja miim Dirck Backer Huumorist töös lastega.  
 • Rootsi lavastaja Finn Poulsen Kuidas käsitleda tõsist teemat naljaga? 
 • Norra lavastaja ja näitleja Nils Petter Mørland Mis vahe on naljal ja meele lahutamisel?
 • Rakvere Reaalgümnaasiumi teatriõpetaja Margus Eek Lapsed ei ole nii rumalad, et ei saaks naljast aru.
 • Eesti lavastaja Aare Toikka Õuduka võimalikkusest lasteteatris.
 • Soome noorsookirjanik Jukka Parkkinen Mis ajab lapsi ja noori naerma. 
 • Rakvere Eragümnaasiumi õpilane Priit Põldma Huumorist „Käpipuu vennaskonna“ etenduse näitel.
 • Soomerootsi lavastaja ja dramaturg Christian Lindroos Mis jääb naeru ja nutu vahele.

15.00  Daniil Harmsi “Juhtumisi” Rakvere Linnanoorte näitetrupi esituses 

15.45  ARUTELUD 
 Tragöödia ja komöödia lasteteatris ning kõik, mis sinna vahele jääb.
 Teatri seisukoht Kuidas teater näeb laste ootusi ja kuidas kajastub see repertuaarivalikus? 
 Näitleja seisukoht Kas lasteetenduses mängimine on näitlejale tragöödia või komöödia?
 Publiku seisukoht Kas laste-/noorteetenduses peab ilmtingimata nalja saama?

17.30  KOKKUVÕTTED

19.00  VAT Teatri etendus „Kalevipoeg“ Rakvere Teatri suures saalis (tasuline)

Külalisesinejate kõnelused tõlgitakse eesti keelde. 
Põhjamaade huumorit kuuleb ka Vikerraadio 
keskööprogrammis reedel, 23. novembril.
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Etendused
Laupäeval, 24. novembril 2007

11.00 KLOUN TUUT KONTSERDIL
Väheste sõnadega klounaad.
Sobilik vaatamiseks alates 3ndast eluaastast nii väikestele kui suurtele. 
Tuut on klounipaari Piip ja Tuut üks liige.

15.00 JUHTUMISI
“Juhtumisi” on Viljandi Kultuurikooli näitejuhi haridusega Tiina Rummi 
lavastus vene absurdikirjanduse isa Daniil Harmsi jutustuste põhjal. 

Lugude valiku tegid trupi liikmed, kellest mõnel on kaheksa aasta 
pikkune, mõnel kaheaastane näitemängu kogemus. Rakvere Linnanoorte 
näitetrupp tegutseb Tiina Rummi käe all Rakvere rahvamaja juures 
1987. aastast. “Juhtumisi” on 2007. aasta vabariikliku kooliteatrite 
festivali ja rahvusvahelise venekeelsete harrastusteatrite festivali 
“Zolotoje osenj” laureaat.

Daniil Harms hukati oma loomingu eest 1942. aastal. Tema eluajal tunti 
teda peamiselt lastekirjanikuna. Harmsi absurdihuumorit pole Venemaal 
siiamaani võetud kooli kirjandusprogrammidesse, üksnes neljandas 
klassis käsitletakse tema lastelugusid.

19.00 KALEVIPOEG
Rakvere Teatri suures majas (tasuline)
Cool-eepos gümnaasiuminoortele ja täiskasvanutele.
Markus Zohneri ja näitetrupi vaimustav lavateos 
Fr. Kreutzwaldi eepose ainetel.

Lavastaja: Markus Zohner (Šveits) 
Osades: Katariina Lauk, Tanel Saar, Janek Sarapson, Margo Teder 
VAT Teatri ja Markus Zohneri Teatrikompanii koostööprojekt 

“Kalevipoeg” koosneb paljudest piltidest, mis on pärit eesti rahva väga 
varajasest teadvusest. Seetõttu on need pildid eriti jõulised ja äärmiselt 
paeluvad. Teatud moel saab nende muistsete piltide kaudu mõista 
sündmusi, mis ka täna aset leiavad... 
Ühes vaatuses kestvusega 1 tund ja 30 minutit. 

Filmid
Põhjamaade fi lmiprogramm
Pühapäeval, 25. novembril 2007
Rakvere Teatri väikeses saalis

14.00 MADLIKE 
Du är inte klok, Madicken. Rež. Göran Graffman, Rootsi, 85 min, 1979
Peaosades Joanna Liljendahl, Liv Alsterlund, Monica Nordqvist 
Eestikeelsed subtiitrid

Ühes Rootsi väikelinnas suures punases majas jõe kaldal elab 7-aas-
tane Madlike. Sealsamas elavad ka tema isa ja ema, väikeõde Liisbet, 
must puudel Sasso ning kassipoeg Miisu. Ja siis veel Alva. Aasta on 
1915. Madlikesel on pea täis hulle mõtteid, aga ta ei jõua neid kunagi 
korralikult lõpuni mõelda – või teeb seda siis alles tagantjärele. Põhineb 
Astrid Lindgreni populaarsel raamatul. Film linastub Eestis seoses Astrid 
Lindgreni 100. sünniaastapäevaga.

16.30 LIIGA PALJU NORRAT 
Alt for Norge 
Rež. Rune Denstad Langlo, Sigve Endresen, Norra, 90 min, 2005
Ingliskeelsed subtiitrid

“Liiga palju Norrat” on norralaste endi humoorikas pilk oma rahvale. 
Koomilised, pisut piinlikud, kuid samas ka liigutavad tähelepanekud 
avavad meile selle mägede ja mere vahel elava rahva loomust.
 
Norra kunstnik, kirjanik ja humorist Odd Børretzen viib meid 
ekskursioonile läbi Norra riigi üpriski lühikese ajaloo. Børretzen küsib 
endalt: millistest elementidest siis norralane koosneb? Piisava distantsi 
ja parema perspektiivitunde saavutamiseks laseb ta lennutada end 
kosmosesse ja püüab sealt kirjeldada Norra paiknemist ajas ja ruumis. 
Film pakub meile humoorikat kirjeldust norralastest. Sageli saavutab 
asja koomiline külg ülekaalu just siis, kui kirjeldatakse selle maa 
elanike tõsimeelseid heitlusi tänapäevaste probleemidega. Või siis, kui 
jälgitakse kuidas väike rahvas püüab saavutada suurt mõjuvõimu ja 
austust uute jää- ja lumeväljade järjekordse vallutamisega. 

18.30 KIIRABIAUTO 
Ambulansen
action-komöödia
Rež. Laurits Munch-Petersen, Taani, 80 min, 2005
Ingliskeelsed subtiitrid

Luhtub pangarööv, mis peaks tagama haige ema eluliselt tähtsa 
operatsiooni, ning Tim ja Frank põgenevad ülepeakaela varastatud 
kiirabiautoga. Liiga hilja avastavad nad, et autos on peale nende 
veel  surmani ehmunud meditsiiniõde ning südamehaige patsient, kes 
võib surra, kui  ei jõua piisavalt kiiresti haiglasse. Nende kannul on 
Kopenhaageni linna politseijõud. Tim ja Frank seisavad küsimuse ees 
– kas edasi põgeneda või alistuda. 

KARIKATUURINÄITUS (Taani)
Rakvere Teatri väikeses majas
Taani kunstnike sõbralikud žaržid Taani kuningakojast.

www.norden.ee


