Viljandi linnatund
Viljandi linnavalitsuse raadiosaade «Linnatund»
on Kuku raadio eetris sagedusel 100,8 MHz loetletud kuupäevadel kell 11. Eetriajal oodatakse linlasi kaasa rääkima telefonil 433 7565. Linna tegemised toob kuulajateni saatejuht Agu Lall.
30. mai
13. juuni
27. juuni
15. august
29. august
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Niiske ilmaga paisusid rattad ja
kell jäi taha, ilusa kuiva ilmaga
käis kell aga ette. Loodetavasti
käivad teie kellad õigesti. Tasub
üle kontrollida, et jõuaksite
7. juunil õigeks ajaks Viljandi
raekoja platsile hansaööde avamisele.
Kolme päeva jooksul ärkavad
Viljandi lossimägedes ja linnas
ellu XII—XIV sajand ning kõik
tollased võlud. Tänavalt tänavale on võimalik tutvuda sellele
ajastule iseloomuliku käsitöö,
võitluste, mängude, muusika,
toidu, rõivastuse ja kommetega.
Säravad Viljandi ööd toovad tagasi unustusse vajunud ajaloo,
muusika, teatri, kunsti ja melu.
Vanalinna ja järve randa kerkivad kolm lava, kus valitseb meeleolukas õhk nii päevasel kui hilisõhtusel ajal ja kus iga täiskasvanu, noor või laps leiab endale midagi huvitavat.
Nagu varem öeldud, siis tuleb
kellad õigeks keerata, sest Viljandis esimest korda peetavate
hansaööde avamisega alustatakse Viljandi raekoja platsil just 7.
juuni õhtul kell 20. Pärast avatseremooniat suundub traditsiooniline rongkäik raekojaplatsilt Sakala keskuse hoovi öölavale, kus kolmepäevasele peole
annab suurejoonelise avalöögi
ansambli Angus ja puhkpilliorkestri Popsid ühine kontsert.
Seejärel astub Sakala keskuses
lavale Svjata Vatra ning tutvustab hansalistele oma plaati
«Svitlyi Schljah». Ööpeo viimased helid kostuvad DJ Daysleeperi muusika saatel.

Majanduskonverents
Enne pöörast avamispidu tuleb
pöörata tähelepanu päevastele
konverentsidele. Esmalt algab
Sakala keskuses Viljandi majanduskonverents, kus poliitikast,
majandusest ning nende koosmõjust räägivad rahandusminister Jürgen Ligi, Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar, ettevõtja Kaur Lass, pangandustegelane Vahur Kraft ja ettevõtja
Meelis Atonen.

Elav ajalugu asub
võitlusesse
Pärimusmuusika aidas leiab
aset elava ajaloo konverents,
mis jätkub kell 18 Viljandi lossimägedes, kus oma uksed avab
elava ajaloo laager. Keskaegsed
rammukatsumismängud, ammuturniir, mõõduvõtt mõõga ja
kilbiga, kontserdid, töö- ja õpitoad — need on vaid mõned
märksõnad, mis toovad keskaja
lossimägedesse tagasi. Õhtu kulminatsiooniks on keskaegne rollimäng «Suur lahing Viljandi

14. november
28. november
12. detsember
19. detsember

Arkaadia aed
saab oma peo

Kolm päeva ja
ööd toovad
hansaaja tagasi
Kas teate, et algne Viljandi raekoja tornikell oli
puust ratastega ning raekoja vahi kohustus oli igal
hommikul kell õigeks
panna?

12. september
26. september
10. oktoober
24. oktoober
31. oktoober

24. mail näeb Arkaadia
aias rohkem liikumist kui
tavaliselt, sest peetakse
esimene Arkaadia päev.
Idee Arkaadia aed kultuurselt
kihama panna sai alguse mitme piirkonna elanike algatusest. Sakala keskus ja linnaraamatukogu lõid aga käed
kokku ja hakkasid mõtteid
raamaturiiulitest, tantsijatest,
nukuteatrist ja muusikast
konkreetsemaks muutma.
Hetkega tulid ideega kaasa
veel Viljandi nukuteater, Viljandi kultuuriakadeemia, kohalikud raamatukauplejad ja
ümberkaudsed ärid.
Elavas raamatukogus saab
endale «laenutada» põnevaid
isikuid Eesti inimeste seast,
Kristiina Ehini uue raamatu
«Paleontoloogi päevaraamatu» esitlusel saab nõuda autogrammiga eksemplari ning rõdukontsert New Orleansist pärit trioga Jazz Cannibals muudab Arkaadia aia sel õhtul vanaks džässiklubiks. Öösel saab
endise kino Rubiin asukohal
laiuval murul istuda ja vaadata Hardi Volmeri uusima filmi
«Elavad pildid» värskelt valminud lõplikku versiooni.
Arkaadia päev on kingitus
Viljandi linnale ja rahvale.
Juhtumisi korraldatakse seda

all», kus võideldakse linna eest.
Lisaks tuleb hoida silmad lahti
mujal linnas, sest iga päev toimuvad «dessandid» linna eri
piirkondadesse.
Lossimägede keskaegset melu
juhib Rohke Debelakk, kes on
korraga nii Louis Püha, Nothinghami šerif kui ka vend Tuck
ühes isikus. Keskaeg kestab lossimägedes 9. juuni lõunani, mil
tehakse ajahüpe laulva revolutsiooni aega.

Hansalaat toob
kaupmehed tänavale
Hansaööde teisel päeval, 8. juunil, tulevad tänavatele hansakaupmehed, kelle osalusel alustab vanalinnas kauplemist hansalaat. Iga aastaga üha suuremaks kasvanud laat saab seekord
alguse raekojaplatsilt ning kulgeb mööda Lossi tänavat Jaani
kirikuni ja Vabaduse platsi, kus
võtab järje üle juba kaasaegne
Mulgi mess. Kindlasti tasub meeles pidada, et vanalinna tasub
tulla jalgsi, sest laada piirkond
on autodele liiklemiseks suletud.

esimest korda aastal, mil Viljandil täitub 730 aastat täieõigusliku linnana. Juba järgmisel päeval algavad Paalalinna
palavad päevad. Võib julgelt
öelda, et kevad paneb linnaosad elama!

Programm:
11.00— Raamatulaat
19.00
11.00 «Nukuteatri salapärane maailm»
(H. Gustavsoni
pereteater)
12.00 Lastehommiku
loomalood
13.00— Ronimine ja seiklus16.00 kasvatus
14.00— Elav raamatukogu
19.00
14.00 «Kvartett» (teater
Marionett)
15.00 Tantsuline vahepala
16.00
17.00
17.15
19.00
20.00
23.00

Muusikaline vahepala
Hansariiete esitlus
Kristiina Ehin ja
«Paleontoloogi
päevaraamat»
Tantsuline vahepala
Rõdukontsert trioga
Jazz Cannibals
Kinoöö kinoplatsil:
filmi «Elavad pildid»
uus versioon

Kunst ja teater
Lisaks hansalaadale on vanalinnas avatud kunstihoov ning lapsi ootab taluloomaaia, meisterdamise ja batuutidega lasteala.
Pealaval ning jaanilaval esinevad külalised teistest hansa- ja
sõpruslinnadest ning kõlavad
kontserdid. Viljandi hansalisi tulevad tervitama Tartu akadeemiline meeskoor, Valmiera ansambel Griezes, Four Folks Ahrensburgist, vanamuusikaansambel
Ludus Riiast, Tallinna tantsuansambel Sõprus, Viljandi Linnakapell ning paljud teised.
Hansaööde teatrimelust saab
osa Kondase keskuse õuel teatrihoovis, kus kolmel järjestikusel päeval annavad etendusi 13
harrastusteatrit Eestimaa eri
paigust, teiste hulgas Raimo Aas
ja Seasaare näitemängu selts.
Koidu seltsimajas astub lavale
teater Ugala — 7. ja 8. juunil on
võimalik vaadata Taago Tubina
lavastust «Arioso».

Noored vallutavad
ranna
Viljandi järve rannas on end esimest korda sisse seadnud noorteala, kus päevasel ajal kaubeldakse noortelaadal ning esinevad noortebändid. Kontserdiprogramm on kokku pandud
koostöös üle-eestilise noortebändide konkursiga ning lavale astuvad maakondlikes voorudes
osalenud noored. 8. juuni hilisõhtul jätkub noorteprogramm
rannas pöörase ööpeoga «Hype
the funk». Hansaöödele on koostatud ka spetsiaalne spordiprogramm, kuhu mahuvad rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir,
Trepimäe jooks, zumbapidu, kabeturniir ja palju muud põnevat.
Õhtusel ajal jätkub programm

TEADE
Viljandi linnavalitsus teatab, et sotsiaalameti majas
(Laidoneri t 5-a, Viljandi) asuv kassa on suletud:

01.07.—14.07.13 ja 29.07.—15.08.13
Eakatel bussisõiduhüvitise taotlejatel palume arvestada
kassa lahtiolekuaegadega. Raha kiiremaks kättesaamiseks nendel perioodidel saab maksmiseks kuuluvad dokumendid (perioodikaardi pikendust või ettemaksukaardiga 10 sõitu tõendavad kviitungid) koos avaldusega esitada sotsiaalametisse ning hüvitis kantakse taotleja arvelduskontole. Avaldusse märkida kindlasti konto- ja telefoninumber.

Mais avati veetorn
Meenutusi eelmise aasta hansapäevadest

alati öölaval, kus 8. juunil kell
22 on ennast Tonio Tamra juhtimisel valmis seadnud 70 pillimängijat ja 130 koorilauljat,
kelle ühiseks nimeks sel õhtul
on Hansaöö Sümfoonikud.
Sümfoonikute koosseisu kuuluvad Viljandi noorte sümfooniaorkester, Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia segakoor,
Tartu akadeemiline meeskoor,
sümfooniaorkestri koor ning
TÜVKA ansambel Mixtet. Öökontserdi kava ei ole tavaline.
Beethoven vaheldub Rapunzli ja
Kariibi mere piraatidega. Räpitakse palmisaarel, tantsitakse
galoppi ja koos TAM-i meestega
jõutakse lõpuks ilusale maale.
Pärast kontserti jätkatakse tantsuõhtuga Sakala keskuses, kus
saab tantsu keerutada Viljandimaa ansambli C-Duur muusika
saatel. Luulelembesed on ooda-
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tud Bonifatiuse gildis toimuvale «Kultuuritagala» pööninguööle Contra ja Aapo Ilvesega.

Lõpetame torupillide ja
veesõitudega
Paralleelselt hansaöödega on
pärimusmuusika aidas Viljandi
laager-festival «Torupill ja teine». Laagris osalejate musitseerimist saab kuulda hansaööde
ava- ja lõppkontsertidel ning
festivali-laagri õpetaja Ralph
Gehler Saksamaalt astub kontserdiga publiku ette 8. juuni õhtul jaanilaval.
Hansaööde viimasel päeval,
9. juunil pakub vastloodud Viljandi veespordi selts võimalust
teha lõbusõite Viljandi järvel.
Kolm päeva ja ööd kestev hansamelu lõppebki torupillide ja
veesõidukite saatel.

Alates 1. maist on suve lõpuni iga päev kella 11—18 avatud Viljandi vana veetorn,
Kondase keskus ja Viljandi
muuseum. Müügile tulevad ka
kolmikpiletid.
«Ka tänavu on külastajatel
võimalik osta kolmikpilet, mis
tagab sissepääsu nii Viljandi
vanasse veetorni, muuseumisse kui ka Kondase keskusesse,»
selgitas avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull.
«Nimetatud kohtade külastuse
korrad võib ära jagada terve
suve peale, mis tähendab, et
kõiki kolme kohta ei pea ühel
ja samal päeval külastama.»
Kolmikpiletid tulevad müügile veetornis, Kondase keskuses, muuseumis ja Viljandi turismiinfokeskuses.
 Täpsem teave:
avalike suhete ja
turismiameti juhataja
Krista Kull, tel 435 4730,
5340 7943, e-post
krista.kull@viljandi.ee
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Teemapargile
loodi visandeid
Väljaandja Viljandi linnavalitsus, Linnu t 2, 71020 Viljandi.
Avalike suhete spetsialist Jorma Sepp,
tel 435 4732, e-post jorma.sepp@viljandi.ee
Trükitud Kroonpressi trükikojas.

Viljandi linnavalitsus kinnitas esmaspäevasel istungil minihansa teemapargi ideekonkursi tulemused. 2015. aastal valmiv park saab molekulilaadse lahenduse.

Kevad linnapildis

Parimaks tööks ja 5000-eurose
preemia vääriliseks kinnitati
Georgette Studio OÜ koostatud
töö «Molekul». Võidutöö pargi
lahenduses juhitakse tähelepanu kohtumispaikadele ning
kergliiklusteede sõlmpunktidele, mis on omavahel ühendatud
ja loovad kogu pargist nii-öelda
molekulilaadse võrgustiku. Molekuli mustrit meenutav süsteem on justkui hansalinnade
tugev ja tihe kaubandus- ja
koostöövõrgustik.
Viljandi linnavalitsuse peaarhitekti Laur Piheli sõnul oli võidutöö tugevuseks selle kompaktsus: «Ringi näitel oli loodud
tugev ja terviklik geomeetriline
ala. Sellel tööl ei ole loodud ka
kunstlikku linnamiljööd, nagu
on näiteks Mini-Euroopas. Selgelt oli loodud väljak, mis eks-

LOIT
KIVISTIK,
linnapea

P

aljudel linlastel on 12 kilomeetri pikkused jooksuvõi kõnnisammud selja taga
ning nad saavad uhkusega
öelda, et osalesid 84. ümber
Viljandi järve jooksul. Tänan
osalejaid, külalisi, korraldajaid, abilisi, linlasi ja kõiki
neid, kes 1. mail järve ääres
olid või kaugemalt jooksule
kaasa aitasid. Järgmise aasta
1. mail juba kiiremini ja kõrgema lennuga, sest siis on juubeliüritus — 85. suurjooks.
Kevadise päikese all on juhtunud palju muudki. Valuoja
orgu hansalinnade teemapargi rajamise idee on astunud
järgmise sammu ning olemas
on visand, mida tahame tutvustada teistele hansalinnadele tänavustel Herfordi rahvusvahelistel hansapäevadel.
Usun, et kui idee saab tõeks,
siis Molekul (seda nime kannab teemapargi visand) saab
linlastele ja meie külalistele
meeldivaks kohtumispaigaks.

Ä

ärmiselt hea meel on tõdeda, et pikk töö on
kandnud vilja ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Männimäe tööstusala
arendusprojekti ühe miljoni

euroga. Sellega rajatakse Reinu tee läbimurre Riia maanteele ja piirkonna ettevõttetaristu. Projekti elluviimine aitab oluliselt kaasa piirkonnas
juba tegutsevatele ettevõtetele ja loob võimaluse uutel ettevõtetel sinna asuda. Kõik see
tekitab uusi töökohti. Prognooside järgi on oodata umbes 130 uut töökohta.
Kevadise päikese all on kopp
maasse löödud ning alustatud
lauluväljaku ehitustöödega.
Eemaldatud on vana betoonastmestik ja üles on võetud
vanad pingid — kõik selleks,
et nende asemel saaks kerkida
uus, linnale ja maakonnale
vääriline lauluväljak. Olen
kindel, et keegi ei pea muretsema, kas aasta lõpul saame
ikka koos uue kaare all laulda.
Nagu ütles ehitustöid tegeva
ettevõtte YIT Ehitus Lõuna
piirkonna juhataja, siis tööd
püsivad graafikus ja lauluväljak valmib õigel ajal.

J

uba tõuseb päike kõrgemale ja ilmad lähevad soojemaks. Veel on vara suvepuhkust nautida, sest tööd linnas
jätkub. Juuni algul aga saame
kõik koos hetkeks puhata ning
nautida Sakala keskuse korraldatud hansaöid. Saksa kirjanik Erich Maria Remarque on
öelnud, et öösel oled see, kes
sa õigupoolest olema peaksid,
mitte see, milleks sa oled
muutunud. Kohtumiseni hansaöödel!

poneerib hansalinnade objekte,»
rääkis Pihel. «Ma usun, et sellest
visandist areneb väga hea töö.»
Teine koht otsustati jätta välja
andmata. See-eest anti välja kaks
kolmandat kohta, mille 1000eurosed preemiad said EA Reng
AS-i töö «Tee mööda vett» ning
Stuudio Tallinn OÜ töö «folie».
Et leida lahendusi, kuidas rajada Viljandisse hansalinnade
temaatiline teemapark, kuulutas Viljandi linnavalitsus aasta
algul välja ideekonkursi «Minihansa Viljandis Valuoja orus».
Projektiga soovitakse jõuda lõpule 2015. aastaks, mil Viljandis toimuvad 35. rahvusvahelised hansapäevad.

1

2

3
1. Georgette
Studio OÜ võidutöö
«Molekul»
2. EA Reng AS
«Tee mööda vett»
3. Stuudio Tallinn OÜ
«folie»

Tuhatkond koolilast tuleb Viljandiga tutvuma
13.—31. maini külastab Viljandit üle tuhande koolilapse, kes
osalevad I—V klasside õpilastele mõeldud avastusretkel «Viljandisse maasikaid noppima».
Tänavune retk müüdi üle riigi
koolidele kiiresti välja.
Nii suur huvi on linnavalitsuse
avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kulli sõnul enneolematu. «Kui olime planeerinud
igaks päevaks kaks gruppi, siis
praeguseks on neile lisandunud
veel lisagrupid. Tahame lapsed
kogu Eestist vastu võtta. Mul on
hea meel, et senine koostöö on sujunud hästi ning oleme suutnud
hinna hoida madalal,» lisas Kull.
Viljandi turismiinfokeskuse
konsultandi Angela Aru sõnutsi
tullakse seekord avastusretkele

peamiselt väljaspoolt Viljandi
linna ja maakonda. «Lapsed tulevad ekskursioonile Tallinnast,
Harjumaalt, Järvamaalt, Tartumaalt ja teistest Lõuna-Eesti
maakondadest,» täpsustas Aru.
Tema ütlust mööda tellitakse lisaks kokku pandud paketile palju ka minirongiga sõitu linnas.
Mitmed lasterühmad tulevad
Viljandisse rongiga, sest kultuuripärandi aastal on tänu koostööle Edelaraudteega lastel võimalik päranditeemalistele ekskursioonidele sõita tasuta.
Kolmetunnise ringkäigu jooksul käiakse Olustvere teenindusja maamajanduskooli noorgiidide saatel pärimusmuusika aidas, Kondase keskuses, Viljandi
muuseumis ja Bonifatiuse gildis.

Lastele tutvustatakse huvitavaid
seiku Viljandi ajaloost ja tehakse jalutuskäik lossipargis.
Pärimusmuusika aidas saavad
lapsed teada, kuidas vanasti
karjas käidi, kuulatakse vanu
pille ja pillilugusid, mängitakse
ring- ja laulumänge. Kondase
keskuses saavad lapsed mängida fotolotot Viljandi vanade
ülesvõtete põhjal või panna kokku kollaaži. Rääkimata ei jää
lood maasikatest ja Paul Kondasest. Viljandi muuseumis saavad
lapsed panna kätte valged kindad, et vanu esemeid uurida,
ning Bonifatiuse gildis meisterdatakse martsipanist maasikaid.
Kulli sõnade kohaselt on linnavalitsus koolilastele mõeldud
Viljandi pärandiga tutvumise

retke korraldanud juba mitu
aastat. «Alustades lootsime, et
sellest kujuneb kevadise Viljandis käigu lahutamatu osa kooliekskursioonidest. Maikuus külastavadki sajad kooligrupid linna, meie kokku pandud pakett
teeb lihtsamaks õpetajate elu ja
meie saame rääkida lastele just
sellest, mis Viljandi eriliseks
teeb. Siis tulevad nad kindlasti
oma vanemate ja sõpradega Viljandisse tagasi — kontserdile,
muuseumisse, teatrisse või niisama puhkama,» arvas Kull.
 Täpsem teave:
Viljandi linnavalitsuse
avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, tel
435 4730, 5340 7943, e-post
krista.kull@viljandi.ee

Sakala keskuses saab tasuta õigusabi
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Linnapea Loit Kivistik õnnitlemas 80+ klubi nende sünnipäeval.

EAS toetab Männimäe
tööstusala arendusprojekti
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada
Viljandi Männimäe tööstusala
arendusprojekti ühe miljoni
euroga.
Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamise käigus rajatakse Reinu tee läbimurre Riia
maanteele ning ettevõtlustaristu piirkonna edasiseks kasutuselevõtuks. EAS teatas, et
logistiliselt heas asukohas
tööstusmaa reservalade hõivamise ja ettevõtete laienemise
tulemusel luuakse 2016. aastaks 133 uut töökohta.
«Projekti elluviimine aitab

kaasa seal juba tegutsevate ettevõtete laienemisplaanidele,
samuti võimaldab see uutel ettevõtetel sinna asuda. Tööstusala laienemise võimaldamiseks
reguleeritakse ka liiklus ümber. Üksiti parandatakse ühistranspordi korraldust,» selgitas
EAS-i regionaalarengu keskuse direktor Monica Hankov.
«Ettevõtete paremaks toimimiseks ning liiklusohutuse parandamiseks sealses piirkonnas rajatakse ka jalgratta- ja
jalgtee, mis edaspidi seotakse
maakonna kergliiklusteede
võrgustikuga,» lisas ta.

Advokaadibüroo Raave korraldab koostöös Viljandi linnavalitsusega 28. mail Sakala keskuses
tasuta õigusalase nõustamispäeva.
Paljudele inimestele on kvalifitseeritud õigusabi majandusliku olukorra tõttu kättesaamatu.
Samuti piirab õigusabi kättesaadavust õigusabi pakkujate asumine suuremates maakonnakeskustes, nagu Tallinn ja Tartu.
Meediakanalites kajastatakse õigusküsimusi, kuid õigussuhete
keerukust arvestades osutub sageli nende kohandamine konkreetse elulise sündmusega mittespetsialistile üle jõu käivaks.
«Õigussüsteem saab aga olla

efektiivne ainult juhul, kui selle
süsteemi pakutavatest võimalustest ollakse piisaval määral teadlikud ja neid võimalusi ka kasutatakse,» ütles vandeadvokaat
Liane Raave. «Õigusteadlikkus
on aastatega tõusnud, kuid siiski puutun oma töös iga päev
kokku olukordadega, kus ei ole
osatud üldse või siis õigel ajal
oma õiguste eest seista ning seetõttu on seadusega ettenähtud
õigused minetatud ja pettumus
õigussüsteemis suur,» lisas ta.
Advokaadibüroo Raave soovib
koos kohaliku omavalitsuse üksustega osaleda selle probleemi
leevendamisel.
«See on hea võimalus kõigil

Viljandi elanikel ja ettevõtjatel,
kellel on juriidilisi küsimusi seoses perekonna- või pärimisõigusega, korteriühistutega, erinevate lepingute, ärisuhete, maksejõuetuse või muuga, saada kogenud advokaatidelt tasuta
nõu,» sõnas Viljandi linnavalitsuse linnasekretär Ene Pius.
Advokaadibüroo Raave juristid ja advokaadid nõustavad
nõustamispäeval linna elanikke
ja ettevõtjaid perekonnaõiguse,
pärimisõiguse, tööõiguse, asjaõiguse, lepinguõiguse, tarbijaõiguse ja äriõiguse valdkonnas,
samuti korteriühistu liikmelisuse, maksejõuetuse, täitemenetluse ja kohtumenetlusega seon-

duvates küsimustes. Nõustatakse nii eesti kui vene keeles. Bürood esindavad vandeadvokaat
Liane Raave ja advokaat Tatjana Dobolina ning juristid Maris
Tekkel ja Tenno Parmas.
Tasuta õigusalane nõustamispäev algab Sakala keskuse sammassaalis kell 10 ja kestab kella
17-ni. Vajalik on eelregistreerumine telefonidel 435 4761,
435 4759 või e-posti aadressil
viljandi@viljandi.ee. Ühe inimese kohta on arvestatud kuni 30
minutit nõustamist.
 Lisateave:
linnasekretär Ene Pius, tel
435 4720, 511 4478, e-post
ene.pius@viljandi.ee

Noorgiidid alustavad suvel linnaekskursioonidega
Alates esimesest juunist viivad
noored giidid iga päev kell 13
Viljandi turisminfokeskuse juurest linlasi ja külalisi linnaekskursioonile. «Giidideks on Viljandi
gümnaasiumi noored, kes saavad
vajalikud õpetussõnad ja praktilised näpunäited spetsialistidelt
ning Viljandi muuseumi töötajatelt,» täpsustas Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull.
Giidiga saab minna tuurile olenemata ilmast ja nädalapäevast
ning linnaga tutvuda eesti, ing-

lise ja saksa keeles. Linlased ja
Viljandi külalised saavad lisainformatsiooni ja pääsmed ringkäigule Viljandi turismiinfokeskusest (täispilet 1 euro, sooduspilet 0,50 eurot).
Linnaekskursioone noorgiidide saatel korraldatakse Viljandis juba 2007. aastast. Aastate
jooksul on tublide noorte viljandlaste juhendamisel tuhanded Viljandi külalised saanud
unustamatu külastuselamuse ja
nii mõnigi noor giid on end sidunud turismiõpingutega.

Viljandi turismiinfopunkt
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Lendavatele ketastele avatakse park
2. juunil avatakse Huntaugul Viljandi esimene
discgolfi rada, mis pakub
tervisesportlastele võimalust uutmoodi aktiivselt
aega veeta.
Nagu spordiala nimigi viitab, on
discgolf küll golf, aga traditsioonilisest golfist täiesti erinev.
Mängus ei ole palle, keppe, auke ega enamasti ka abilisi, kes
varustust tassiks. Selle asemel
on lendavad taldrikud ja suured
metallkorvid ning oma varustust kannab mängija ise. Siiski
on sellel 40 aastat tagasi Ameerikas leiutatud mängul golfiga
sarnased reeglid.
Pargis on 18 rada, mis algavad
stardikohtadest ehk tiialadelt
ning lõppevad spetsiaalsete korvidega. Olenevalt raja raskusastmest võib selle pikkus varieeruda 30 meetrist paarisaja meetrini. Mäng seisnebki ketta lennutamises korvi võimalikult väheste visetega. Igale korvile visatakse esimene vise tiialalt ning
järgnevad visked sooritatakse
paigast, kuhu ketas maandus,

Discgolf
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liikudes nii korvile üha lähemale. Punktiarvestuseks loetakse
kokku visete summa kõikide radade peale. Võidab mängija, kes
on sooritanud kõige vähem viskeid.
Iseenesest tundub kõik lihtne,
kuid ootamatu tuuleiil või korvi
ette jäänud puuoks võivad viia
lendava ketta plaanitust hoopis
teises suunas. Et mängu huvita-

vamaks muuta on taldrikugolfi
korvid enamasti paigutatud kavalatesse kohtadesse. Korvid
võivad asuda orgudes, küngastel, metsatuka taga — see teeb
viske arvestamise keeruliseks.
Võrreldes tavalise golfiga ei
nõua kettagolf suuri investeeringuid. Mängimiseks on kolme liiki kettaid: lühimaa ketas ehk
putter, keskmaa ketas ehk midrange ja kaugmaa ketas ehk driver. Kõik kettad on eri lennuomadustega. Ühe plastikust ketta hinnaks on 10—15 eurot ning
profimängija kettad ei erine harrastaja omadest, seega ei pea oskuste kasvades oma varustust
välja vahetama.
Praegu on Viljandile kõige lähemal asuv discgolfi park Suure-Jaani järve kaldal, aga seal
on ainult viis rada ning järv on
neelanud juba peaaegu 1000
euro väärtuses kettaid. Lähimad
kohad, kuhu viljandlane korraliku treeningu või võistluse pidamiseks saab sõita, on Annikoru, Otepää, Elva või Pärnu.
See nõuab täiendavaid sõidukulusid ja röövib harrastajailt

väärtuslikku valget aega. Kokku
on üle Eesti praegu 18 parki,
kus korraldatakse ka võistlusi.
Viljandi pargi rajamiseks liitsid
jõud discgolfi harrastajaid ühendav mittetulundusühing Viljandi Ketas, Viljandi Rotary klubi ja
Viljandi linnavalitsus. Rahalist
tuge saadi kohaliku omaalgatuse programmist ja Viljandi noorte volikogult.
Vähe on huvitegevusi, mis pakuvad suurt kasu ja seda väikeste kuludega. Discgolf sobib eri
vanuse, sportliku vormi ja taustaga inimestele. See loob võimaluse ühendada mõttetöö aktiivse jalutuskäiguga. Discgolfi saab
mängida aasta ringi, üksinda
või seltskonnaga ning sõltuvust
tekitava loomu tõttu võidab see
mängijate südamed kohe ja jäägitult.
Rohkem
informatsiooni
discgolfi kohta leiab Eesti
discgolfi harrastajate liidu kodulehelt www.discgolf.ee. Viljandi klubi ja raja kohta saab
teavet MTÜ Viljandi Ketas liikmelt Martti Ojamaalt telefonil
553 6844.

Värske loomingu salong lõpetab hooaja
Värske loomingu salong lõpetab
23. mail oma teise hooaja. Kevade ja sooja ilma auks kolib salong seekord suisa tänavale.
Salong on linnaraamatukogu
huvijuhi Vilja Volmeri ning kirjaniku Kristiina Ehini õhutusel
käinud koos juba kaks aastat.
Selle aja jooksul on saanud salongis näha ja kuulda väga eri-

ilmelist loomingut paljudelt loojatelt, on olnud luuleridu, jutukesi, maale, fotosid, kooke, käsitööd, disaini, etendusi ja kõike muud, mida sõnastada ei oskagi.
«Ilma salongi lõbusate ja sisukate koosistumisteta ei kujuta
kuuplaani enam ettegi, seega
tuleb suve sajaprotsendiliselt

ära kasutada ning luua, luua ja
luua,» sõnas Volmer. «Et oleks,
mida sügisel kolmanda hooaja
esimesse salongi kaasa võtta.
See on minu üleskutse kõigile!»
Läbi viimase poole aasta on
saanud kuulata katkendeid Kristiina Ehini raamatust, mida ta
sel ajal kirjutas ning mis nüüd-

seks on jõudnud kaante vahele,
kandes pealkirja «Paleontoloogi
päevaraamat». Salongi hooaega
lõpetaval koosviibimisel on ka
raamatu esitlus.
Et väljas on juba ilus päikeseline kevad ning temperatuur
näitab plusskraade, kolib hooaja
viimane salong Pikk tänav 9 maja ette.

Vanamuusika tuleb taas Viljandisse

AIVAR TRALLMANN,
festivali korraldusjuht

10.—14. juulini peetava Viljandi XXVIII vanamuusika festivali kava on koos ning võrreldes
mullusega on seekord kontserte küll vähem, ent mitte elamusi.
Eelkõige annavad Neeme Punderi kunstiliselt juhitud kavale
värvi välisesinejad, eesotsas Venemaalt pärit maailma tippviiuldaja Jevgeni Sviridovi ja
varemgi siin esinenud plokkflöödivirtuoos Conrad Stein-

manniga, kes oma ansambliga
Diferencias tähistab 20. tegutsemisaastat.
Vähem värvikas ei ole festivali avakontserdil esinev Inglismaa tippkoor Choir of Royal
Holloway, kelle plaadistused on
aastakümneid olnud kriitikute
ülistusobjektiks ja kelle kontsertpartneriteks on olnud
tipporkestrid Britten Sinfonia,
London Mozart Players ja English Cornett.
Eesti muusikutest on festivalile kutsutud kitarrist Heiki

Mätlik, kes kannab ette valiku
Biberi tsüklist «16 RosenkranzSonaten», mis algselt on loodud esitamiseks viiulile ja
numbribassile. Kavaga «Tantsud kahele klavessiinile» esinevad Imbi Tarum ja Julia
Ageyeva-Hess.
Traditsiooniliselt lõpetab festivali noorte vanamuusikute projektlavastus, kus seekord tuleb
ettekandele Purcelli «Haldjakuninganna» («The Fairy Queen»),
mis tugineb Shakespeare´i «Suveöö unenäole».
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Muusikud festivalil

Inglise keelega targalt suvepuhkusele
Juba neljandat korda korraldab
kultuuriakadeemia koos Tartu
ülikooli keelekeskusega inglise
keele suvekursust. Kursuse saab
ühildada oma suvepuhkusega,
sest koolitus toimub 8.—12. juulini Männiku metsatalu metsade
keskel, looduslikult kaunis kohas
10 kilomeetri kaugusel Viljandist. Viiepäevase kursuse jooksul
on võimalik lisaks intensiivsele

inglise keele õppele nautida ka
metsatalu tervislikke söömaaegu
ja suitsusauna mõnusid.
«Kursus on meeldetuletus ja
julgustus vanusegrupile 40+,
kes on varem inglise keelt õppinud, kuid ei julge rääkida. See
on sihtgrupp, kelle passiivne keel
on tugevam kui aktiivne, kes
teab rohkem, aga räägib vähe,»
ütles Tartu ülikooli Viljandi kul-

tuuriakadeemia täiendusõppetalituse juhataja Tiiu Männiste.
Intensiivse keeleõppe kaudu
saavad kursuslased värskendada oma võõrkeele oskusi ning
aktiivõppe meetodite kaudu
omandada uusi ja tuletada
meelde varemõpitut, näiteks
igapäevast sõnavara. Monoloogide, ettekannete ja vestluste
kaudu parandatakse kõnelemi-

se ja kuulamise oskust. Kursuse
juhendajaks on TÜ keelekeskuse õppejõud Liina Soobik.
Kursusele on vajalik registreerumine aadressil http://www.
kultuur.ut.ee/et/taiendusope.
Rohkem infot jagab TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia täiendusõppetalituse juhataja Tiiu Männiste telefonil 435 5248 ja e-posti
aadressil tiiu@kultuur.edu.ee.

Sotsiaalkeskus sai enda
kasutusse uue bussi

Paalalinnas läheb mai lõpul palavaks
Juba laupäeval, 25. mail kell 6
algavad Paala järve ümbruses
Paalalinna palavad päevad või
nagu linnaosaelanikud ise kutsuvad — PPP. Päev on täis meeleolukaid sündmusi ning kohapeal pakub maanteamet liiklusalast kogemusõpet mitmesugustel turvasimulatsioonidel.
Lisaks saab osaleda jalgratta
vigursõidul, kepikõnni koolitusel, Paalalinna orienteerumismängus ning teha näomaalingut. Kogu päev on avatud ka
Järve baar. Järgmisel päeval
leiab esimest korda aset Kremli
kirbukas.

25. mai
06.00—10.00 Kalastamisvõistlus Paala järvel
11.00
Avamine, päeva tutvustus, kalameeste autasustamine; Viljandi muusikakooli puhkpilliorkester
11.30
Nukuteatrite festivali «Teater kohvris» nukuetenduste laat; teatri Marionett nukuetendus «Jokker Joosu ja
imelised nukud»
12.00
Lasteaedade Krõll ja Karlsson mudilaste etteasted
12:30
Kehra Nuku nukuetendus «Oli ilus
suvepäev»
13.00
Paalalinna kooli sõnalis-tantsuline etteaste

13.30

Kärdla nukuteatri nukuetendus «Kakuke»
14.00
Jõhvi nukuteatri Lepatriinu etendus
«Kahekõne muusikas»
14.30
Segarühma ja Leola naisrühma etteasted
15.00
Linnaosade tervitused, loterii (loosimine); Paalalinna Päike! (tunnustamistseremoonia); Viljandi gümnaasiumi solistid; tantsu- ja moestuudio
Face tantsijad; Paala plärtsti!
22.00—23.00 «Heade soovide järv», õhtumuusika
Paala järve ääres

26. mai
10.00—14.00 Kremli kirbukas

Eelmisel nädalal saabus Viljandisse sotsiaalkeskuse tarbeks soetatud uus buss Renault Master Van.
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Kultuuri- ja spordisündmused
MAI
E 20

Pauluse kirik
16.00
19.00

T 21

11.00
17.00
17.15
20.00

K 22

16.00
18.00
18.00
19.00

N 23

13.00
16.00
18.00
18.00

R 24

19.00
10.00
11.00
15.45
17.00

L 25

18.00
20.00
11.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00

P 26

10.00
11.00
12.00

T 28

17.00
17.15

K 29
N 30

21.00
16.00
19.00
11.00
11.00
19.00

R 31

16.00
20.30

Singeli päevakeskuse korraldatud erivajadustega inimeste rahvusvahelise kunstinäituse «Kunst
ühendab» avamine Sakala keskus
«Vanaisa», Monoteatri etendus Ugala teatri suur
saal
Pisipõnni pooltund Linnaraamatukogu
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
Kundalini jooga tund Marika Blossfeldtiga
Huvikool
Marika Blossfeldti loeng «Terviktoit loob terve
keha» Rohelise maja kohvik
VAK Staieri seeriajooksu I etapp Linnastaadion
Väikeste sõprade meisterdamisklubi Linnaraamatukogu
Kinokolmapäev: põnevik «Möbius» Sakala
keskus
17. rahvusvaheline nukuteatrite festival «Teater
kohvris» Nukuteater
Heitjate võistluse II etapp Linnastaadion
Keeleklubi American Language Club Linnaraamatukogu
Jürgen Veberi illusioonietendus «Unplugged»
Ugala teatri suur saal
Värske loomingu salong Kondase keskus
17. rahvusvaheline nukuteatrite festival «Teater
kohvris» Nukuteater
Arkaadia päev Arkaadia aed
Näituse «Elav, põnev ja kirev vaimne kultuuripärand» avamine Linnagalerii
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Viljandi spordikooli lõpuaktus Spordihoone
Kohvikumuusika, Kulno Malva Kohvik Fellin
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Paalalinna palavad päevad Paala järve rand
Lootuste karikavõistlused iluvõimlemises 2013,
finaal Spordihoone
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste I liiga,
Viljandi JK Tulevik — Tartu JK Tammeka II
Linnastaadion
Eesti meistrivõistlused jalgpallis, meeste III liiga, Viljandi JK Tulevik Vanakesed — EMÜ SK
Kunstmuruväljak
17. rahvusvaheline nukuteatrite festival «Teater
kohvris» Nukuteater
Eve stuudio sünnipäeva tantsupidu Ugala
teater
«Vahvatants», Viljandi gümnaasiumi ja Jakobsoni kooli rahvatantsijate ja Hebe tantsukontsert Sakala keskus
17. rahvusvaheline nukuteatrite festival «Teater
kohvris» Nukuteater
Eesti noorte meistrivõistlused teatejooksudes
Linnastaadion
Lootuste karikavõistlused iluvõimlemises 2013,
finaal Spordihoone
Eesti noorte meistrivõistlused jalgpallis Kunstmuruväljak
Fredy inglise keele ring lastele Linnaraamatukogu
Kohvikujazz Kohvik Fellin
Jooksjate võistluse I etapp Linnastaadion
Kinokolmapäev: draama «Murtud» Sakala
keskus
«Kõige maitsvamad on…» Nukuteater
Ristsõnaklubi kokkusaamine Linnaraamatukogu
Festival «Orient »Viljandis: Korea traditsioonilise muusika ja tantsu ansambel Jan Chi Ma
Dang Pärimusmuusika ait
Hüppajate võistluse I etapp Linnastaadion
«Arioso», Ugala etendus Koidu seltsimaja

JUUNI
Lastekaitsepäev Vabaduse plats
«Arioso», Ugala etendus Koidu seltsimaja
P 02
«Arioso», Ugala etendus Koidu seltsimaja
K 05
«Ühe lossi hääled», Hang Massive, Storia & sõbrad Kaevumägi
20.30 «Arioso», Ugala etendus Koidu seltsimaja
R 07
18.00 Filmi «Viimne reliikvia» teemalise fotonäituse
avamine Sakala keskus
20.00 Viljandi hansaööde avamine Raekoja park
20.30 «Arioso», Ugala etendus Koidu seltsimaja
L 08
10.00 Viljandi hansaööd Kesklinn
20.30 «Arioso», Ugala etendus Koidu seltsimaja
P 09
11.00 Viljandi hansaööd Kesklinn
N 13
17.00 Viljandi järvejooksude ja kepikõnni sarja II
etapp Tennisemaja juurest
P 16
17.15 Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimäng
käsipallis, Eesti—Belgia Spordihoone
19.00 «Tiina Tauraite traktor» Kaevumägi
*Sündmused on 13. mai seisuga.
L 01

11.00
20.30
20.30
19.00

«Kultuurikonks» küsis
viimase küsimuse

Koguduse kantselei on avatud T—R kella 10—15.
Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.


VERONIKA RAUDSEPP
LINNUPUU,

Jaani kirik

Viljandi linnaraamatukogus lõppes kuus kuud
kestnud viktoriin «Kultuurikonks», mille küsimustele vastas 84 inimest nii
Viljandi maakonnast kui
väljastpoolt.

Alates 15. maist avatud E—L kella 11—18, P kella 9—18.
Igal pühapäeval kell 10 armulauaga jumalateenistus ja kell 20 õhtupalvus Taizé lauludega.
Igal teisipäeval kell 12 keskpäevapalvus armulauaga.

NÄITUSED
Kondase keskus, Pikk t 8
7. juunini «Eesti meisterfotograaf Jaan Riet 140. Inimesed ja olustik stereopiltidel 1902—1935».
Jaan Riet tegutses fotograafina üle 50 aasta. Ateljee- ja portreefotograafina on Riet jätnud olulise jälje Viljandi kultuurilukku,
kuid stereopiltide looja ning aktiivse figuurina Eesti fotoelus ületas ta kahtlemata Viljandimaa piirid. Jaan Riet oli meisterfotograaf, kes kuulus 1936. aastal kokku kutsutud Eesti meisterfotograafide ühingu asutajaliikmete hulka.
Näitus keskendub Jaan Rieti stereopiltidele. Teadaolevalt kuulub
Eesti kõige suurem stereopiltide kogu Jaan Rietile (547 pilti), kes
alustas stereopiltide tegemist 20. sajandi algul. Tema esimesed
ülesvõtted pärinevad juba 1902. aastast, mis on peamiselt perekonnafotod. Enne I maailmasõda oli Riet läbi rännanud kõik Eesti maakonnad, jõudnud teha ülesvõtteid ka Soomes ja Venemaal.
Aastaks 1936 oli valminud 547 fotost koosnev «Kodumaa stereoskooppiltide kogu».
9. juunini «Fotograafia ajalugu». Väljapanekul on näiteid fototehnikatest ajavahemikul 1840—1920 (dagerrotüüp, ambrotüüp, ferrotüüp jne) ja kaameratest. Näituse on koostanud ameeriklane
R. Paul Firnhaber oma fotokogu põhjal.
14. juulini saab vaadata Kai Kiudsoo-Värvi klaasinäitust «Taevased ja maised asjad II». Kunstniku tööd on sündinud tõdemusest,
et inimese elu kulgeb paratamatult siin taeva all ja maa peal koos
oma kurbnaljakate ja süngetõsiste juhtumistega vaheldumisi. Tööde läbivaks jooneks on unenäoline joonistus. Tehnikana on kasutatud sulatustehnikat pâte de verre, mille teostamisprotsessis on
sarnasusi graafika tehnikatega. Tulemuseks on värvirõõmsad ja
reljeefsed «klaasiga joonistatud» pildid. Peale klaasi on kasutatud
töödes vaske, kulda, kangast, puitu jm, rõhutades ja laiendades
seega piltide tähendusvälja. Osa töödest on valminud 2011. aasta isikunäituse jaoks, mõned juba varem. Vahepealsel kahel aastal on lisandunud uued tööd ja osa töödele on see näitus esmaesitlus.
Viljandi linnaraamatukogu, Tallinna t 11/1
25. maini «Veneraud». Näitusel on väljas 175 aparaati Martti
Muda kollektsioonist Kojulaenutuse osakond
23. maini USA saatkonna rändnäitus bioloogilisest mitmekesisusest «Biodiversity» Trepihall
«Ajakiri «Looming» 90» Trepihall
«Marie Under 130» Üldlugemissaal
Näitusel «Minu keha» näeb ülevaadet inimese keha tutvustavatest
põnevatest raamatutest Lasteosakond
23. maini Viljandi fotoklubi fotonäitus «Viljandi 730, Jaan Riet
140» Linnagalerii
24. maist 20. juunini «Elav, põnev ja kirev vaimne kultuuripärand»
Linnagalerii
Sakala keskus, Tallinna t 5
4. juunini päevakeskuse Singel korraldatud erivajadustega inimeste rahvusvaheline kunstinäitus «Kunst ühendab».
7.—30. juunini filmi «Viimne reliikvia» teemaline fotonäitus.
Viljandi muuseum, Kindral Laidoneri plats 10
«Lapse põli». Näituse sünni taga on Viljandis elav noor pere, Kiti
ja Peedu Põld, kellele kuulub hulgaliselt lasteriideid ja -esemeid
aastatest 1970—1985. Näitus on valminud perekond Põllu erakogu põhjal ning on hea näide sellest, kuidas muuseumi näitused
võivad sündida kohalike elanike abiga.
Väljapanek kajastab 1970. aastate laste elu alates sünnist kuni
koolini, pöörab tähelepanu tolleaegsele laste riietusstiilile ja lasteasjadele, väärtustab esemetega seotud mälestusi ning innustab
peresid laste asju alles hoidma. Ruumist leiab tuttavat iga
30—45-aastane inimene, kes ise on samasuguseid riideid kandnud ja selliste mänguasjadega mänginud, ning ka selle põlvkonna laste emad-isad. Noorematele annab näitus ettekujutuse, kuidas meie väljanägemine ja mängud on ajas muutunud.
Näitusega seoses kogusid õpilased sama perioodi lapsepõlvemälestusi, mille paremikku näitusel lugeda saab. Kokku laekus kolme kooli kolme õpetaja õpilastelt neliteist tööd.

Kondase keskuse uued lahtiolekuajad ja piletihinnad
Avatud: E—P kella 11—18
Piletid: 2 eurot (täispilet), 1 euro (sooduspilet)
ja 4 eurot (perepilet)

«Kultuurikonksu» koordinaator

Õhinapõhine koostööprojekt
«Kultuurikonks» sündis Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi
gümnaasiumi ja ajalehe «Sakala» ühisel jõul. Kuuekuulisel
võistlusperioodil, 2012. aasta
oktoobrist 2013. aasta märtsini, koostasid gümnasistid iga
kuu värsketes kultuuriväljaannetes ja maakonnalehes ilmunu põhjal 12 küsimust, mis
avaldati «Sakalas» ja linnaraamatukogu kodulehel kuu viimasel täisnädalal. Nimeliselt
on teada 82 gümnasisti, kes
raamatukogus grupitööna küsimusi koostasid. Loomulikult
poleks selline koostöö olnud
võimalik ilma nende juhendajateta, seega eriline kummardus armsatele Viljandi gümnaasiumi õpetajatele.
Iga kuu valiti välja parimad,
kes said osa Viljandis toimunud
kontsertidest. Pärimusmuusika
keskus hellitas pääsmetega Anu
Tauli, Strand Randi ja Marko
Matvere kontsertkohtumistele,
kinkis piletid Ülemakstud Rentslihärrade peole ning laskis trallida aida sünnipäeval ja Hispaania päeval. Aivar Trallmann kinkis parimaile piletid Hennessey
aastalõpukontserdile Klaaspärlimäng ning 30. mail toimuvale
Korea traditsioonilise muusika
ja tantsu ansambli Jan Chi Ma
Dang esinemisele. Viljandi linnavalitsus üllatas viktoriinisõpru ilusa raamatu, rahvuslike
motiividega ehitud rahakoti,
võtmehoidja ja märkmikuga.
Raamatukogu jagas laiali 24 logoga tassi ning jõuludeks ühe
10-eurose raamatupoe kinkekaardi.
Kuuekuulise võistlusperioodi
jooksul enim punkte kogunud
mängijatele panid auhinnad väl-

ja Ugala teater, Eesti pärimusmuusika keskus ja kontserdikorraldaja Aivar Trallmann. Männimäe külalistemaja premeeris
kinkekaardiga, spordikeskus
jõusaalipääsme ja paadisõiduga,
«Sakala» ajalehe kuutellimusega ning Viljandi linnavalitsuse
turismiamet Jaan Männiku A3
formaadis raamitud fotoga.
Raamatukogu pani peaauhinnana välja vabalt valitud kultuuriväljaande aastatellimuse ning
auhindu jagus osalejatele veelgi.
Lisaks auhindade jagamisele
said parimad rahvusvahelisel
ajakirjanduspäeval peetud lõpetamisel osa paneeldiskussioonist, milles keskenduti kahele
teemale: vaagiti ajakirjanduse
rolli hoiakute kujundamisel ning
kultuuriperioodika turundamise vajadust. Arutlust suunas
Margus Haav, osa võtsid kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik
Asta Trummel, meediaekspert
Marica Lillemets ja ainsa erakapitalil põhineva kultuurilehe
«KesKus» väljaandja Marek
Reinaas. Muusikalist elamust
pakkusid Viljandi muusikakooli
õpilased Piret Villemi juhendamisel.
Kuue viktoriinivooru jooksul
vastas küsimustele 84 inimest,
igast voorust võttis osa umbes
10 inimest, ligi pooled vastanutest kahest või enamast voorust
ning see on korraldaja meelest
heaks tunnustuseks õhinaga
alustatud nulleelarvelisele
koostööprojektile. Lõpuüritust
toetasid rahaliselt kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.
Jaanuaris alustasime lasteosakonnas viiekuulise algklasside
lastele suunatud viktoriiniga
«Kultuurikonksuke», millest samuti võtab osa kümneid ja kümneid rõõmuga uusi küsimusi
ootavaid lapsi.
Kasvanud nõudluse tõttu kultuuriperioodika järele Viljandi
linnaraamatukogus tegime kultuuriväljaannetele vajaduspõhise järelkomplekteerimise ning
nüüd on meie kogus neid kahes
eksemplaris, millest ühte saab
koju laenutada.

Kunstnik toob Kondase
keskusesse taeva ja maa
Mais avab Kondase keskuses kunstnik Kai Kiudsoo-Värv näituse «Taevased ja maised asjad II».
Näitus jääb avatuks juuni
lõpuni.
Väljapaneku taiesed on sündinud tõdemusest, et inimese elu
kulgeb paratamatult taeva all ja
maa peal koos oma kurbnaljakate ja süngetõsiste juhtumistega vaheldumisi. Ei saa taeva pilgu eest peitu pugeda ega ka
maa pealt tiivaplaginal taevasse
plagada. Ikka tuleb minna edasi, olles selle kahe telje ristumiskohas.
Isikunäituse läbivaks jooneks
on unenäoline joonistus, kus ei
ole piiri maailmade vahel ning
kus ristuvad reaalsus ja unistused. Kai Kiudsoo-Värvi sõnul tulevad teemad ja kujundid tema
juurde enamasti ise: «Kõigepealt pooljuhuslike joonistustena paberiserval ja sealt edasi
jõuavad nad läbitöötatuna klaasi.»
Tehnikana on kunstnik kasutanud sulatustehnikat pâte de verre, millega ta on töötanud juba
mitmeid aastaid, seda oma töö-

Kai Kiudsoo-Värvi töö «Rulatajad»
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de tarvis mugandades ja arendades. Lisaks kasutab kunstnik
oma meelistehnikat klaasimaali, mis vastandub eelmisele kerguse ja õhulisusega.
«Kondase keskuses on selle
väljapaneku jaoks väga paslik
paik — kus siis veel tegeleda
maiste ja taevaste asjadega, kui
mitte kiriku kõrval pastoraadihoones,» ütleb Kiudsoo-Värv.

