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Hansapidu
toob rahvusvahelise
kunstifestivali
Rahvusvaheliste hansapäevade hõlmas
saab Viljandis teoks
üle-euroopaline
moodsa kunsti festival
«HANSEartWORKS»,
mis toob rohkem kui
nädalaks kokku viie
riigi tegevuskunstnikud.
Viljandi festivali teema on
live art ehk tegevuskunst ja
seepärast kannab siinne festival nime «HANSEliveartWORKS». Üks kuraatoritest Gregor Taul ütles, et
eesmärgiks on seatud kunstnikud Viljandisse tuua ning
aidata tekkida loomingul,
mis suhestuks otseselt siinse
eluga.

Vahetu kontakt

Hansalinnade suur pidu toob 4.-7. juunil Viljandisse kokku ligi 80 Euroopa hansalinna esindused, kes toovad kaasa oma kaubanduse, kultuuri ja head soovid.
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Viljandi seisab oma
ajaloo suurima
kultuurisündmuse lävel
4.–7. juunil korraldatavad
rahvusvahelised hansapäevad toovad Viljandisse
üle 200 kontserdi, etteaste, teatrietenduse, näituse
ja vaatemängu ning paljupalju muud.
Juunikuu esimesel nädalavahetusel leiab Viljandis aset kultuurisündmus, mille sarnast siin
linnas ilmselt enam tükil ajal
näha ei saa. Korraldajate poolt
organiseeritud kontserdid, hansalinnadest külla saabuvad kultuurikollektiivid ja suur hulk
muid sündmusi löövad linna enneolematus uhkuses kihama.
Rahvusvaheliste hansapäevade ajaks on Viljandi festivalid ja
suuremad muusikaüritused pannud välja oma parimad esinejad, kes astuvad üles A. Le Coq’i
Folgilaval Kaevumäel ja Eesti

Meedia Meeleolulaval Raekoja
pargis. Esimese lava eeskava
eest hoolitseb Eesti pärimusmuusika keskus, teise programmis on esindatud Viljandi traditsioonilised
festivalid
«Koolijazz=Jazzikool», Viljandi
kitarrifestival ja Viljandi vanamuusika festival ning mitu TÜ
Viljandi kultuuriakadeemiast ja
Viljandi muusikakoolist välja
kasvanud kooslust.
Aastast 2005 peetakse rahvusvaheliste hansapäevade ajal festivali «HanseHornFest». Nii on
see ka Viljandis ning kõikide
päevade programmis esinevad
selle festivali eri koosseisud.
Meeleolulava programmi lõpetab Viljandi hansapäevade ajal
asetleidva minifestivali «Torupill
ja teine» traditsiooniline kontsert, kus esineb torupilli ja karmoškamängijate orkester.

Hansapäevade suuremad üritused on koondatud Viljandi
lauluväljakule. Neljapäeva õhtul on seal rahvusvaheliste hansapäevade avatseremoonia, reedel Ivo Linna galakontsert koos
Ott Leplandi ja Maarja-Liis Ilusaga, laupäeval Viljandimaa
laulu- ja tantsupidu ning pühapäeval hansapidustuste lõpetamine.
Hansalaval Vabaduse väljakul
astuvad üles Viljandisse külla
saabunud kultuurikollektiivid.
Neid võib kohata ka mitmel
pool hansaalal asuvatel linnalavadel.
Kõikidel lavadel on kontserdid
tasuta.
Tartu ja Tallinna tänaval seab
ennast sisse suur hansalinnade
turg, kus saab tutvust teha Euroopa eri piirkondade kommete
ja kultuuriga. Vanalinna kesk-

ajahõngulistel tänavatel leiab
aga aset Viljandi ajaloo suurim
käsitöölaat, millest võtab osa
kuni 300 kauplejat.
Hansamelust saab soovi korral
ka eemalduda, paludes küüti
ühelt paljudest Viljandi järvele
saabuvate aluste juhtidest, kes
pakuvad lõbusõitu maalilisel
järveveel või viivad soovija vastaskaldal asuvasse Altona restorani.
Järve ääres leiab muudki. Reede õhtul näeb Huntaugul vaatemängu nii maal kui vees ja pärast seda on kõik oodatud järve
randa, kus seavad end lõkke
äärde sisse muusikud, kes mängivad kuni päikesetõusuni. Rannas on lõkked süüdatud ka laupäeva hilisõhtul.
Suure peo käigus ei unustata
ka lapsi. Teisel Kirsimäel asub
meeleolukas lasteala, kus on

kontserdid, meisterdamised,
õpi- ja jututoad.
Üheksa põnevat paika Viljandi
vanalinnas avavad ennast seal
elavate ja tegutsevate inimeste
abiga hansapäevade ajaks rahvale, ühiselt öeldakse kõigile
hansalistele «Tule õue!», mis on
ka hoovideprogrammi nimi.
Hansapäevad toovad kaasa
kõrgetasemelise kunstiprogrammi. Juba nädal enne suursündmuse algust jõuab Viljandisse
kümmekond kunstnikku, kes
kohanevad siinse eluga ja osalevad nüüdisaegse kunsti festivalil «HANSEliveartWORKS» projektiga «Burning Borders – Põletades piire». Rahvusvahelise
kunstifestivali kese asub Kondase keskuses, mille ees tänaval
asetseb kunsttükkide tänav.
Lisaks kõigele sellele on suur
hulk üritusi kõikjal linnas.

«Varasematel aastatel pole
kunstniku kohalolu tähtis olnud,» rääkis Taul. «Tööd on
lihtsalt näitusepaika toimetatud või lausa digitaalselt
failidena saadetud ning siis
kohapeal üles seatud. Meie
festivalile saabuvad kunstnikud aga juba nädal aega enne rahvusvaheliste hansapäevade algust, et tutvuda
siinse eluga ja näha Viljandit
sellisena, nagu ta on tavalisel ajal, kui linnas pole nii
palju rahvast.»
Festivalil «HANSEliveartWORKS» osaleb 18
kunstnikku kümnest hansalinnast.
Gregor Tauli sõnul oli korraldajatel võimalus valida
paljude heade kunstnike
projektide vahel, sest festivalile pääsemiseks tekkis
konkurents.

Ootamatud paigad
Ta ütles, et Viljandisse tuleb
väga eriilmelisi kunstnikke.
«Eesti publikule on võib-olla tuttav kooslus Põleva Kaelaga Kirjak – Pärnut esindavad kunstnikud. Bergenist
tuleb Hans Christian Nijerk,
kes on tegelikult hollandlane, kuid valinud oma kodulinnaks just Bergeni. Tema
soovib astuda inimestega
kontakti ja on huvitatud just
sellistest kohtadest, kus elu
käib omasoodu, nagu näiteks supermarketid,» selgitas Gregor Taul.
«HANSEartWORKS» on olnud rahvusvaheliste hansapäevade ametliku programmi osa alates 2007. aastast,
kui see festival leidis aset
Lippstadti linnas Saksamaal.
Igal aastal valib hansapäevi
korraldav linn välja teema ja
paneb kokku programmi.
Tänavuse festivali kuraatorid on Gregor Taul ja Laineli Parrest.
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VILJANDI LINNAVOLIKOGU
Millist mõju ootate 35. rahvusvahelistelt hansapäevadelt Viljandi linnale?
Väljaandja Viljandi Linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov,
tel 435 4732, e-post johankristjan.konovalov@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Viljandlaste ühiselt
tehtud pidu
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JUHAN-MART SALUMÄE,
Sotsiaaldemokraatliku
erakonna fraktsiooni esimees
ANDO
KIVIBERG,
Viljandi
linnapea

Pöördun teie poole, kui 35.
rahvusvaheliste hansapäevade alguseni on jäänud veidi
üle kahe nädala. Oleme rahvusvaheliste hansapäevade
korraldamise nimel tööd teinud juba 2001. aastast, mil
Riias asetleidnud pidustuste
ajal need õigused meile usaldati.
Tahan kõiki teid, kes te olete meie suure peo kordaminekusse panustanud, südamest
tänada. Ilma teie toetuseta ei
oleks linnavalitsusel ega korraldusmeeskonnal võimalik
midagi sellist ette võtta. Nii
suur sündmus saab toimuda
ainult siis, kui kõik huvitatud
osapooled linnas on valmis
ühise eesmärgi nimel pingutama.
Meil on see korda läinud.
Meie, viljandlased, oleme taas
tõestanud, et kuigi meie linn
on väike ja meid on vähe, oleme me ettevõtlikud, töökad ja
mis kõige olulisem – loovad.
Just loovust kasutades suudame teha väheste vahenditega
suuri asju. Viljandi on väike
linn, aga siin elavad suured
inimesed.
Ma tahan Viljandi linna nimel tänada kõiki neid, kes
vastasid hansapäevade korraldajate üleskutsele ja registreerusid vabatahtlikuks. Iga suursündmuse ettevalmistamine ja
läbiviimine nõuavad lisaks rahalisele ressursile tuhandeid
pühendunud inimeste töötunde. Vabatahtlikud Viljandist ja
üle Eesti aitavad seda ülesannet täita oma vabast ajast ja
tahtest.
Väga suur rõõm on ka selle
üle, et viljandlased tulid aktiivselt kaasa kodumajutuse
pakkumise üleskutsega. Üle
neljakümne inimese on avaldanud valmidust kutsuda hansapäevade külalised oma koju
või vabasse korterisse. Paljudes neist on endale hansapidustuste ajaks peatuspaiga
leidnud Viljandi sõpruslinnade esindajad ning mitmed
kauplejad ja käsitöölised. Just
selline külalislahkus, mis tekib
otse linlaste ja külaliste vahel,
on meile parimaks visiitkaardiks ja näitab, et Viljandi on
külalislahke paik.
Tohutu panuse hansapäevade õnnestumisse on andnud
Viljandi ettevõtted. Olles iga
päev meie linna suurimad tööandjad, olete leidnud võimaluse suurt pidu toetada materiaalselt ning nõu ja jõuga.
Olete tõelised kogukonna tugisambad!
Kallid kaaslinlased! Rahvusvaheliste hansapäevade ajal
saabub Viljandisse külalisi
kümnetest Euroopa linnadest.
Lisaks sellele ootame siia palju neid, kes käivad sellel suur-

«Meie, viljandlased, oleme
taas tõestanud,
et kuigi meie
linn on väike ja
meid on vähe,
oleme me ettevõtlikud, töökad ja mis kõige olulisem –
loovad. Just
loovust kasutades suudame
teha väheste
vahenditega
suuri asju. Viljandi on väike
linn, aga siin
elavad suured
inimesed.»

sündmusel igal aastal, olenemata sellest, millises riigis või
linnas see on. Kindlasti näeme siin tuhandeid Viljandi
sõpru ja huvilisi Eestist, kes
tulevad siia melu nautima.
Kutsuge hansapäevade ajaks
külla oma sõbrad ja tuttavad,
oodake koju oma lapsi ja vanemaid. See on meie suur
ühine pidu, jagagem seda kõigiga.
Lõpetuseks tahan tänada
kõiki hansapäevade korraldusmeeskonna liikmeid, kes on
viimase aasta jooksul, mõnel
juhul juba varem, palju vaeva
näinud, et juuni esimesel nädalavahetusel oleks Viljandi
ajalooliseks sündmuseks valmis. On uhke tunne, et enamik korraldajatest on Viljandi
inimesed. Suur rõõm on elada
ja töötada selliste inimeste
keskel.
Veel on jäänud viimane ponnistus. Kolme nädala pärast
on hansapäevad lõppenud ja
maailmas on juures tuhandeid
inimesi, kes teavad, kui vägev
ja armas paik on Viljandi.
Head pidu meile kõigile!

Suurimat mõju näen kahele
valdkonnale: turism ja kultuur.
Turismist rääkides peame tõdema, et ühele väikelinnale on selline sündmus kahtlemata suure
tähtsusega. Lühiajalise mõjuna
loodan seda, et Viljandi ja Viljandimaa ettevõtjad suudavad
võimalust ära kasutada ning
oma kaupasid ja teenuseid edukalt turustada. Kui kohalikel ettevõtetel läheb hästi, võidab sellest ka linn tervikuna.
Pikaajalise mõjuna näeksin seda, et Viljandi muutuks turistidele atraktiivseks sihtpunktiks.
Paraku on turism Soomest ja Venemaalt näitamas langustrendi,
mistõttu on oluline otsida võimalikke huvilisi teistest riikidest. Samas ei saa vähetähtsaks
pidada ka siseturismi. Viljandi
linn ja maakond peaksid jääma
kohalikule turistile varasemast
oluliselt rohkem silma.
Mis puudutab kultuuri, siis
leian, et hansapäevad on andnud paljudele kohalikele kooridele, ansamblitele, tantsutruppidele ja teistele kollektiividele
täiendavat motivatsiooni ja indu edaspidiseks tegutsemiseks.
Viljandimaal on palju häid kollektiive ning loodan, et peagi
toimuv pidu paneb nii mõnegi
noore inimese nendega liituma.
Samas ei tasu hansapäevades
näha valget laeva, mis Viljandi
automaatselt iga turisti kaardile paigutaks. Kui tahame peost
pikaajalist kasu lõigata, peavad
kõik asjaosalised omalt poolt
maksimumi andma. Siin aga
mängib olulist rolli korraldusmeeskond eesotsas linnavalitsusega. Kui pidu käsitletakse lihtsalt ühekordse sündmusena, siis
pole meil mõtet pikaajalisest kasust rääkida.
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JANIKA KIVISTIK,
Isamaa ja Res Publica Liidu
fraktsiooni esimees

4.–7. juunini kogeme suurlinna
melu, kui Viljandis tegutseb kordades rohkem inimesi, kui siin
iga päev elab. See on nagu kaks
folki korraga.
Otsus, et Viljandist saab rahvusvaheline hansalinn, tehti juba aastal 2001. Tõsised ettevalmistused on kestnud viimased
poolteist aastat.
Juuni alguseks saavad valmis,
kohendatud või renoveeritud
südalinna mitu objekti. Kesklinna parkide uut ilu saab juba
praegu aimata, kui veel töö pooleli on.
Suurepärane vastuvõtt, kultuuriprogramm ja hansaturg –
need kõik on meie visiitkaardiks, et hansapäevi külastanud
inimesed ja delegatsioonide liikmed sooviksid edaspidi siia ikka
ja jälle tagasi tulla. Edaspidi on
Viljandi turismiobjektide loetelus ka neile, kes soovivad kogeda turvalist puhkust väikelinna
erilisel maastikul.
Hansapäevadel sõlmitud sõprussidemed ja koostöölubadused annavad indu koostööprojektidele, ehk ka ärisuhetele.
Seoses hansapäevadega saab
Viljandis heakord suure tähelepanu osaliseks. Mõned objektid,
mis muidu oleksid jäänud ootama rahalaevu, tehakse nüüd
korda ja siinsetele elanikele jääb
korrastatud linnaruum.
Lühiajaline mõju on muidugi
kaubandus-, toitlustus- ja ja majutusettevõtete sissetulekutele.
Samas, igasugune positiivne kogemus jäädvustab meie linna
kaugemalt ja lähemalt tulevate
turistide mällu.
Hea ja väärtusliku kogemuse
saab hansapäevade korraldusmeeskond. Nii julgetakse edaspidigi suurprojekte ellu viia.
Ehk vaatab nii mõnigi maja- või
kinnistuomanik oma valduse üle.
Eestlased on ikka enne külaliste
tulekut kodu koristanud.

Tagasi kooli e-õppe kaudu
Viljandi täiskasvanute
gümnaasium kutsub õpinguid lõpetama kõiki neid,
kellel on mingil põhjusel
haridustee katkenud.
Kool alustas läinud aasta 1. septembril e-õppega, mis on lisavõimalus traditsioonilisele klassis läbiviidavale õppetööle.
Paljud täiskasvanud õppijad ei
saa käia mitmel põhjusel tundides, kuid e-õpe annab võimaluse õppida endale sobival ajal ja
sobivas kohas.
Veebipõhistest õppimisvõimalustest võidavad erivajadustega
inimesed, lastega kodus olevad
emad ja isad, koolist kaugel elavad õppijad, välismaal töötavad
eestimaalased ja sõjaväelased.
Õppematerjalid, testid ja kontrolltööd on olemas virtuaalses

õpikeskkonnas Moodle. Õpilane
registreerib end seal kasutajaks
ja kooli arvutiõpetaja saadab
talle kursuste paroolid. Kogu
suhtlemine kursuse vältel leiab
aset Moodle’is, Skype’is või
Facebookis. Aineõpetaja ja klassijuhatajaga vahetatakse infot
Facebooki vahendusel.
Soovi ja võimaluse korral saab
käia tundides ja ainealastel konsultatsioonidel. Arvestuslikke
töid saab vastata soovi korral
Skype’is.
Koolis õppimine on tasuta ja
vanusepiirangut pole. Eelmisel
õppeaastal lõpetas Viljandi täiskasvanute gümnaasiumi 55-aastane õppur, kes tudeerib nüüd
kõrgkoolis.
Täpsem info: www.vtg.vil.ee
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HELMUT HALLEMAA,
Keskerakonna saadikurühma
esimees

See on Viljandi linna lõppeva ja
eesootava kümnendi suurim rahvusvaheline üritus. Osalevaid
linnu koos sõpruslinnadega on
84, nende hulgas hansalinnu 78.
Riike on esindatud 13, külalisi
tuleb üle 1000. Ka väljaminekud
on suured, kulud jäävad 460 000
euro kanti. Pool neist jääb linna
kanda. Tulude poolel on osavõtumaksud, sponsorite, toetuste ja
projektide rahad. Olen veendunud, et üritusest kujuneb suur
kultuurisündmus. Teevad ju tööd
ikkagi oma ala parimad asjatundjad siin Viljandis.
Küll aga puudub uus tase! Kogu linna kui ühe koosluse jõud ja
inimeste energia on jäänud suuresti kaasamata. Puudub süsteemne lähenemine. Ka tavategevused tulnuks suunata rahvusvaheliste hansapäevade lainele,
nende mõju laiendada, et kogu
linn elaks ja hingaks ühes rütmis.
Seda ei ole sündinud. Näiteks
võimaldanuks võistlus «Värvid
linna» kaasata värvide tootjaid ja
turustajaid. Varem on seda edukalt tehtud. Sotsiaalset tuge vajavaid vanalinna elanikke tuleb
edaspidi nende elamute fassaadide korrastamisel reaalselt aidata.
Linn saab rohkem korda ja ilusamaks: pargid, tänavad, kõnniteed, majad, sealhulgas linnavalitsuse hoone ja valgustus. Valmis tehakse ka linnapeale eraldi meelde tuletatud Kauba tänava alguse kõnniteed ja sõidutee.
Linnapilt paraneb.
Kindlasti ootame positiivset
mõju. Et meie linn ja kogu Viljandimaa saaksid laias maailmas heas mõttes rohkem tuntuks. Hansapäevad võiksid meid
tõsta nii lähiriikide kui Saksa turistide jaoks tõsiselt oluliste külastusobjektide hulka. Ehk leiab
mõni välismaalane Viljandis koha ettevõtte asutamiseks, kinnisvara soetamiseks, linnapildi
kaunimaks muutmiseks.
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JUHAN NÖPS,
Reformierakonna
fraktsiooni liige

Loodan, et lisaks rahuldustundele, mida kindlasti pakuvad
kordaläinud hansapäevad, tunnevad kõik linnakodanikud uhkust, et elavad väikeses, aga
tublis ja ilusas linnas. Kindlasti
seob see suur sündmus meid
rohkem ühte ja näitab meie võimekust ühise eesmärgi nimel tegutseda.
Koostöö Viljandi linna asutuste ja organisatsioonide vahel
hansapäevade korraldamise ajal
loob tugeva sideme veel pikkadeks aastateks. Ei tasuks alahinnata ka suursündmuse majanduslikku mõju, sest kaasatud on
palju kohalikke ettevõtjaid. Külalised viivad siit loodetavasti
kaasa hulga sooje emotsioone ja
soovi tulevikus meie linna koos
sõpradega uuesti külastada.

Esimesse klassi astujaid
oodatakse homme kooli
Homme kell 18 ootavad
Paalalinna, Jakobsoni ja
Kesklinna kool sügisel
esimesse klassi minevaid lapsi ja nende vanemaid tutvuma oma tulevase õppeasutusega.
Nõustamist vajavate lastega
tegeleb jätkuvalt Viljandimaa

Rajaleidja keskus, mille soovitused koolipikenduse ja õppekava kohta selguvad suve
jooksul.
2014/2015. õppeaastal alustab Viljandis tööd üheksa esimest klassi. Jakobsoni koolis
neli, Kesklinna koolis kolm
ning Paalalinna koolis kaks
paralleelklassi.

Täpsem info asub
koolide kodulehtedel:
www.paalalinna.ee
www.vjk.vil.ee
www.klk.vil.ee
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Lasteosakonna tegemised
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22. aprillil oli raamatukogus
põhikoolide mälumängu
«Pähklipureja» viimane voor
sel õppeaastal. Parimateks
osutusid Kõpu põhikooli mängijad Äli Agnes Järve, Madis
Järve, Stina Statsenko ja Ulrika Laur, keda juhendas õpetaja Eda Niin.
4.–8. maini oli koostöös Europe Direct teabekeskusega
muinasjutunädal «Reis Euroopasse». Algklassi õpilaste-
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27. mail kell 11 on raamatukogus viktoriinisarja «Kultuurikonksuke» tänuüritus. Laste-
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ga kohtub ajakirja Minu Maailm peatoimetaja Ethel Lillemägi.

Lugemiskoer Debby
hooaja lõpetamine
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«Kultuurikonksuke»
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le mõeldud nädalal kuulati
Euroopa Liitu kuuluvate maade muinasjutte ja koostati
vastava riigi kohta kollaažplakat.
Traditsiooniliselt käib koos
väikeste sõprade meisterdamisklubi, taas kohtutakse
homme kell 17.30. Homme
kell 11 on raamatukokku oodatud ka pisipõnnid.
26. mail kell 17.30 on mudilaste tund.

Laupäeval, 30. mail kell 11 on
lasteosakonda oodatud kõik
lapsed, kes on käinud raamatukogus lugemiskoer Debbyga

kohtumas. Hooaja lõpuüritusel ootab lapsi üllatus. Debbyga kohtumised jätkuvad sügisel.
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«Täiskasvanud õppija
nädal» ootab kandidaate
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Kesklinna liikluskorraldus
rahvusvaheliste hansapäevade ajal
4.–7. juunil 2015 leiavad Viljandis aset 35. rahvusvahelised
hansapäevad. Sel ajal ootame
Viljandisse kuni 80 välisdelegatsiooni, 400 kauplejat,
50 000 külalist. Hansapäevade
ajal on kõigil võimalus osa saada mitmekülgsest tasuta kultuu-

riprogrammist. Vaata selle kohta lähemalt internetiaadressilt
hansa.viljandi. ee.
Suure peo ettevalmistustööde
tõttu on liikluskorraldust kesklinna piirkonnas hansapäevade
ajal ja sellele eelneval nädalal
muudetud.

Lubadega pääs hansaalale 4.
juunini kella 17-ni, edaspidi igal
ööl kella 23–9.
Load väljastatakse hansaala
sisse jäävatele elanikele ja äride
omanikele Viljandi Linnavalitsusest. Palume eelmainitud perioodil sõidukeid tänavatele

9.–16. oktoobril 2015 on traditsiooniline «Täiskasvanud
õppija nädal» (TÕN), mida
koordineerib Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon
Andras koos haridus- ja teadusministeeriumiga. Viljandimaal koordineerib nädalat Viljandi linnaraamatukogu.
TÕN-i ajal on Eesti eri paikades arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ja õppimisvõimalusi tutvustavaid
üritusi.
Tähtis on täiskasvanuhariduse väärtustamine. Tunnustusi
jagatakse järgmistes kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik
organisatsioon, aasta koolitussõbralik omavalitsus ja aasta
õpitegu.
2014. aasta laureaadid Viljandi maakonnas olid aasta

õppija Viljandi Linnavalitsuse
rahandusameti juhataja Marika Aaso, aasta koolitaja Jaan
Moor, aasta koolitussõbralik
organisatsioon Viljandi täiskasvanute gümnaasium ja aasta koolitussõbralik omavalitsus Suure-Jaani vallavalitsus.
Tunnustatute valimine on
kõigis kategooriates maakondlikul ja riiklikul tasandil.
Kandidaate võivad esitada
kõik organisatsioonid ja eraisikud. Kahe soovitaja olemasolul võib tunnustust taotleda
ka ise.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. juuni.
Esildised palume saata koolitus@raamatukogu.viljandi.
ee.
Vormid ja statuut on leitavad
Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine.

Linnaraamatukogu
suvised lahtiolekuajad

mitte parkida, vaid leida parkimiskoht oma kinnistul või
väljaspool hansaala.

1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu avatud:

 Lisainfo: Harlet Orasmaa,
harlet.orasmaa@viljandi.ee,
telefon 433 3992.

E kella 9–16 ainult esimese korruse perioodikasaal
T–R kella 10–18
L kella 9–16
P suletud

Viljandlased kutsuvad hansakülalised oma õuele
Rahvusvaheliste hansapäevade ajal avavad
üheksa põnevat paika Viljandi vanalinnas end külalistele ning pakuvad suurest peomelust lõõgastust
filmide, luuleõhtute, õpitubade ja kohvikutega.
Programmi «Tule õue!» eestvedaja ja Viljandi vanalinna elanik
Gea Melin ütles, et ettevõtmise
mõte on leida üles ajaloolised ja
põnevad paigad, kuhu inimesed
muidu ei satu. «Hansapäevade
programmijuht Terje Trochynskyi käis välja idee, et suure
sündmuse ajal võiks üks kontserdipaik olla mõni vanalinna

terrass, torn või õu. Ühiselt leidsime, et avada võiks õuesid mitte ainult kontsertide ja ürituste
jaoks, vaid et neis kajastuksid ka
vanalinna elanike tegemised,
parimad küpsetised ja taaselustatud ajaloolised paigad.»
Nii ongi kohvik Fellin otsustanud ainult rahvusvaheliste hansapäevade ajaks taastada Viljandi järve vastaskaldal kahe ilmasõja vahel tegutsenud legendaarse Altona järverestorani.
Kolmel päeval on külastajatel
võimalus nautida einet vabas
õhus vaatega vanalinnale üle
järve.
Raekoja roosiaias seavad end
Reigo Ahvena juhendamisel sis-

se trummarid, kes terve laupäevase päeva kõigi soovijatega
hansapäevade rütmi tabada
püüavad.
Vanas veetornis asub aga filmikorrus, kuhu on kogutud parim
valik vanemaid ja uuemaid viljanditeemalisi dokk-kaadreid.
Laupäeva õhtul on torni tipus
«Ööülikooli» loeng.
Waldorfkooli aias hakkab paiknema roheõu, kus saab näpud
mulda pista ja osaleda mitmes
õpitoas ning avatud on umbrohukohvik.
Inkeri maja hoovis Pikal tänaval saab teha joogat, turgutada
keha ja vaimu massaži ning loodustoodetega.

Rosenbergi villa kõrval kasvab
suur tamm, mille juures ühinevad head maitsed, valgus, muusika, luule ja miljardivaade Viljandi järvele. Näha saab ka fotoprojektsiooni majas elanud
tuntud Viljandi kunstniku Juhan
Muksi töödest.
Kondase keskuse aias ja maja
ees tänaval võtab võimust
kunst, sest aset leiavad «HANSEliveartWORKSi» üritused, Pikal tänaval võtab koha sisse
Kunsttükkide tänav.
Taaskasutuspoe Sõbralt Sõbrale hoovis pannakse püsti vanakraamikohvik, kus lisaks vanade asjade soetamisele saab
neile ka täiesti uue elu anda.

Kollase lossi ehk Kirsimäe maja hoovil pakuvad maja endised
ja praegused elanikud muusikat, mänge, tantse ja hõrgutisi.
Gea Melini sõnul on «Tule
õue!» paljuski kogukondlik ettevõtmine. «Olles Viljandi vanalinnas palju ringi jalutanud ja
mitmes kohas ise elanud, tean
ja tunnen üpris hästi siinseid
inimesi. Siin on tekkinud kogukond, mis omakorda koosneb
mitmest kogukonnast. Ma otsisin päris teadlikult Viljandi vanalinnas hoove ja nurgataguseid
ning käisin need kõik läbi. Vaatasin, mis kohtadel oleks potentsiaali end avada. Läksin mõnes
mõttes kindla peale välja, võtsin

ühendust inimestega, keda tunnen ja kes on aktiivsed, kellel on
oma ideid ning kes pooldavad
omaalgatuslikku liikumist. Päris
kiiresti leidsin neid, kes soovisid
asjasse panustada ja oma ideid
kaasa tuua.»
«Tule õue!» programmi põhirõhk langeb Viljandi rahvusvaheliste hansapäevade kolmandale päevale, 6. juunile, kuid palju
leiab aset juba varem. Täpsem
kava asub viljandiou.ee.
35. rahvusvahelised hansapäevad on 4.–7. juunil Viljandis ligi 80 hansalinna ja 1600 väliskülalise osavõtul.
Infot leiab hansa.viljandi.ee ja
facebook.com/viljandi2015.
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Kultuuri- ja spordisündmused
15.00

MAI
E 18

10.00
18.00

T 19

10.00
11.00
16.00
17.30
17.30
20.00

K 20

09.00
09.00
11.00
16.00
17.00
19.00

N 21

20.00
22.00
09.00
12.30
18.00
19.00

R 22

22.00
09.00
10.00
11.00
18.00
18.00
19.00
22.00

L 23

10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
13.00

P 24

22.00
09.00
09.00
10.00
12.00
16.00

T 26

20.00
11.00
17.30
18.00
18.00
19.00

K 27

19.30
11.00
18.00

N 28
R 29

19.00
22.00
11.00
20.30
22.00
11.00
19.00
19.00

L 30

22.00
11.00
11.00

Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Laulu- ja mänguring kogu perele Pärimusmuusika ait
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Pisipõnni pooltund Viljandi linnaraamatukogu
Viljandimaa noorte heitjate võistlused Linnastaadion
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Viljandi linnaraamatukogu
Jazziklubi: Siim Aimla bänd + TÜVKA lõpujämm
Kohvik Fellin
Viljandimaa koolidevahelised võistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Kinokolmapäev: «Alandlikkus» (USA 2014) Sakala keskus
Koguperekino: «Supilinna Salaselts» (Eesti 2015)
Sakala keskus
«Arteground» näituse avamine Linnagalerii
Kinokolmapäev: «Alandlikkus» (USA 2014) Sakala keskus
Kurakäsi Männimäe külalistemaja
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Pooltund raamatutega Viljandi linnaraamatukogu
Kinoõhtu: «Supilinna Salaselts» (Eesti 2015) Männimäe salongkino
Balletistuudio etendus «Tuhkatriinu» Sakala keskus
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Kutsekoolide Balti mängud Viljandi spordikeskus
«Velokulg» Viljandi gümnaasium
Kohvikumuusika: Helin-Mari Arder Kohvik Fellin
Balletistuudio etendus «Tuhkatriinu» Sakala keskus
Esineb ansambel Wismari Poisid Pubi Suur
Vend
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Lugemiskoer Debby Viljandi linnaraamatukogu
Kutsekoolide Balti mängud Viljandi spordikeskus
Taluturg Uku keskus
Laste ja noorte solistide festival «Hoogsas rütmis»
Sakala keskus
Retrodisko – DJ Mel Pubi Suur Vend
Rahvusvaheline noorte tenniseturniir Tenniseväljakud
Kutsekoolide Balti mängud Viljandi spordikeskus
Nukuteatrite festival «Teater kohvris» Viljandi nukuteater
Koguperekino: «Supilinna Salaselts» (Eesti 2015)
Sakala keskus
«Supilinna Salaselts» (Eesti 2015) Männimäe salongkino
Komöödia «Kurakäsi» Männimäe külalistemaja
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Mälumäng Viljandi spordikeskus
Mudilasetund Viljandi linnaraamatukogu
Viljandimaa kammerkoor ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia segakoor Sakala keskus
Premium liiga jalgpallis: Viljandi JK Tulevik – FC
Infonet Linnastaadion
Diplomikontsert: Helen Kirsi Kohvik Fellin
«Kultuurikonksukese» 3. hooaja pidulik lõpetamine Viljandi linnaraamatukogu
VAK Staieri seeriajooksu etapp Viljandi linnastaadion
Tanja tantsukooli kontsert Sakala keskus
Seltskondlik karaokeõhtu Pubi Suur Vend
«Nif, Nuf, Naf-i lugu» Viljandi nukuteater
Filmiõhtusöök Kohvik Fellin
Karaokeloto Pubi Suur Vend
Lastekaitsepäeva piknik Mängupesa lasteaed
Diplomikontsert: Meelika Hainsoo Pärimusmuusika ait
Pärimusmuusika aida hooaja lõpupidu Pärimusmuusika ait
Esineb Marco Margna Pubi Suur Vend
Viljandi vanakraamituru 5. sünnipäeva tähistamine (info Sakala keskuses) Raekoja park, Köleri park, Laidoneri plats ja klubi Cheers
Lugemiskoer Debby hooaja lõpetamine Viljandi
linnaraamatukogu

22.00

Szilvia Bognari ansambel (Ungari) Pärimusmuusika ait
Ansambel Patune Pool Pubi Suur Vend

JUUNI
E 01

09.50
10.00
10.00
10.00

N 04

10.00
18.00
19.00
20.00
22.00

R 05

23.00
10.00

L 06

10.00

P 07

10.00
15.00
16.00

E 08

15.00
16.00
17.00

N 11

18.00
20.00
17.00

R 12

10.00
11.00

L 13

18.00

Lastekaitsepäev: trallipäev Männimäel Männimäe
lasteaed
Lastekaitsepäev: liikumis- ja osavusmängud Midrimaa lasteaed
Lastekaitsepäev: Mesimummi olümpiamängud
Lastepark
Lastekaitsepäev: stiilipidu «Rõõmsalt koos Pipide
ja piraatidega» Karlssoni lasteaed
Lastekaitsepäev: Krõlli loodusretk Valuoja park
Viktoriin «MÄLUkas» Lennukitehas
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD: avarongkäik Viljandi vanalinn
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD:
avamine Viljandi lauluväljak
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD: Jaani
kiriku kellade sisseõnnistamine Jaani kirik
«Hansehornfest» Pauluse kirik
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD Viljandi vanalinn
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD Viljandi vanalinn
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD Viljandi vanalinn
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD: lõpurongkäik Viljandi vanalinn
35. RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD: lõpetamine Viljandi lauluväljak
Diplomikontsert: Kaisa Nõges Pärimusmuusika
ait
Diplomikontsert: Martin Aulis Pärimusmuusika
ait
Diplomikontsert: Anne Lehtmäe Pärimusmuusika ait
Diplomikontsert: Ainar Toit Orkestrimaja
Diplomikontsert: Vootele Ruusmaa Lennukitehas
Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja etapp
Tenniseväljakud
Kõik kiikuma 2015 Apteegi park
Rahvusvaheline rannatenniseturniir Viljandi järve rand
Euroopa meistrivõistlused käsipallis: Eesti–Luksemburg Viljandi spordikeskus

Pauluse kirik, Kiriku tänav 5, Viljandi
Koguduse kantselei on avatud T–R kella 10–15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.
Jaani kirik, Pikk tänav 6, Viljandi
Koguduse kantselei on avatud E ja K kella 10–14, T ja N kella 13–
17, P kella 9–9.45 ja pärast jumalateenistust.
Igal pühapäeval kell 9 hommikupalvus.
Igal neljapäeval kell 12 keskpäevapalvus.

NÄITUSED
Kondase Keskus, Pikk tänav 8
1. juunini on avatud Jüri Mildebergi juubelinäitus. Ootame teid külla! Nagu pealkirjastki järeldada võib, on kunstnik loonud oma skulptuuridest, assamblaažidest ja veel nimetamata objektidest omaette
maailma, kuriositeetide kabineti, kus vaataja võib panoptikumi valvuri kombel sealsetel kujudel silma peal hoida.
1. juunini on avatud ka Tiina Kaljuste näitus «47 profiili». Tiina
Kaljuste: «Mind on alati hämmastanud ja üllatanud tõsimeelne soov
teha juhuslikult kokkulangevate sarnasuste põhjal inimeste kohta
suuri üldistusi ja lihtsustusi. Näiteks kassi-, koera- ja rannainimesed
ja nii edasi. Veel veidramad on aeg-ajalt levivad küsitlused, et
määrata, mis lill, raamatukangelane, mis või kes sa oled. Tahaks olla, ja tavaliselt ka oleme, natuke see ja natuke teine. Muidugi võib
seda kõike võtta kui mängu.»
Linnagalerii, Tallinna tänav 11/1
21. maist on avatud «Arteground Baltia» kunstifestivali näitus «Tõlgendades Rothkot». Näituse keskne idee on ühendada Baltimaade
ja Põhjamaade kunstnikke. Näituse teema «Tõlgendades Rothkot»
esitab osalevatele kunstnikele väljakutse, kuidas Mark Rothko modernismi kaasajas interpreteerida. Samas peegeldab väljapanek stilistilisi erinevusi või sarnasusi ning arengusuundi Põhjamaade ja
Balti nüüdisaegses kunstis.
Sakala Keskus, Tallinna tänav 5
29. maini on avatud fotonäitus «Väljavõtteid Eesti kunsti- ja kultuurielust läbi Jaan Klõšeiko kaamerasilma». Jaan Klõšeiko fotodokumentalistika valmis 2011. aasta Tallinna fotokuul koostöös fotokunstnik Marge Monkoga, kajastades Eesti kultuuri- ja kunstisündmusi ning seltskonnaelu. Peamiselt 1960-ndatel pildistatud fotodelt
võib leida tuntud kunstnikke, luuletajaid, kirjanikke, näitlejaid ja
muusikuid, nagu Doris Kareva, Juhan Viiding, Jüri Arrak, Lennart
Meri, Olev Subbi, Leonhard Lapin ja teised.

Alain Lacoste. «Ta ei tahtnud ära lennata», 2004. Maal paberil.
Michel Leroux’ marginaalse kunsti kogust.

Kondase keskuses
avati maailmatasemel näitus
Möödunud reedel avas
Kondase keskus oma
selle aasta ühe märkimisväärseima näituse
«Mayenne loomingus.
Ristatud saatused», mis
tutvustab Prantsusmaa
loodeosas asuva maakonna autsaiderkunstnike loomingut.
Art brut (toores, töötlemata,
kultuurist rikkumata kunst) on
prantsuse kunstniku Jean Dubuffet’ (1901–1985) kasutusele võetud termin mitteteadvustatud tungilise jõu abil loodud
joonistuste ja esemete kohta.
Selline kunst on sageli loodud
isolatsioonis: haiglates, kinnistes varjupaikades või muudes
eraklikes oludes.
Angloameerika kultuuriruumis kasutatakse tungiajelise
kunsti iseloomustamiseks terminit outsider art, mida meil
autsaiderkunstiks nimetatakse.

Silmapaistev
kunstimeka
Mayenne’i art brut’i liikumine
põlvneb naivistlikust traditsioonist, mille silmapaistvamad esindajad on Henri Rousseau, Henri Trouillard ja Jules
Lefranc. Viimasena mainitu
eestvedamisel rajati 1967.
aastal Vieux Château muuseum, mis on järjepidevalt tegelnud naivistliku ja marginaalse loomingu tutvustamisega Prantsusmaal ja mujal
maailmas.
1970. aastate lõpus kihas Lavali linnas kirgas kultuurielu,
kus oli tunda ka eelkäijatelt
Henri Rousseau’lt ja Alfred
Jarrylt päritud vabaduse hingust.
Sellises vaimses atmosfääris
asus loominguga tegelema mitu muidu kunstikauget inimest, nagu Robert Tatin,
Jacques Reumeau, Alain
Lacoste, Céneré Hubert ja tei-

sed, kellest on praeguseks saanud kollektsionääride lemmikud. Eespool nimetatute kõrval esitletakse Viljandis ka
nooremaid kunstnikke, kes
praegu Mayenne’is tegutsevad.
Näiteks Patrick Chapelière
käis koolis vaid neljateistkümnenda eluaastani ning õppis
seejärel kondiitriks. Praegu
töötab ta ühes CD-plaatide pakendamisega tegelevas firmas,
kuid ülejäänud ajal loob fantaasiaküllaseid ja väga tundlikke teoseid, mis meenutavad
Séraphine de Senlisi uskumatuid lillekimpe.
See-eest Serge Paillard
uurib unenägusid ja varjatud
maailmu, järgides oma loomingus sürrealismi pakutud
teed: paralleeltõdede paljastamist automaatkirjutuse
kaudu.
Pikalt toksikomaania-probleemidega võidelnud Antoine
Rigal’i jutustuslaad on aga vägivaldne, tema juhuslikele objektidele maalitud tegelasi –
enamasti heidikuid – on kujutatud viisil, mis meenutab
koomiksit.

Suursaadiku idee
Enam kui poolesajast teosest
koosnev ülevaade sündis Kondase keskuse, Prantsuse Eesti
suursaatkonna, Mayenne’i
maakonna volikogu, Lavali
linnavolikogu, ühingu CNS 53
ning kunstikoguja Michel Leroux’ koostöös. Ekspositsiooni
idee autor ja initsiaator on
Prantsuse suursaadik Eestis
Michel Raineri.
Lisaks mahukale kataloogile
(tõlkija Anti Saar, kujundaja
Kristi Kangilaski) saadab näitust haridusprogramm, mille
juurde kuuluvad õpitoad,
loengud ja vestlusõhtud.
Kondase keskus on avatud
esmaspäevast pühapäevani
kella 11–18. Näitus jääb avatuks 15. juulini.

