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HEA ÕPETAJA!
Hooajal alguses valmis VAT Teatris lavastaja Aare
Toikka käe all igihaljas lugu „Faust“. Täname
kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes osalesid inspireerivas
vestlusringis! Samuti ootame teatrisse kõiki, kel „Faust”
nägemata, sest liialdamata on tegu ühe tõeliselt erilise
lavastusega, mis puudutab südant ja avardab mõtteid.
Kevadel on John Fowles´i „Liblikapüüdja“ viimased
etendused VAT Teatris. Peeter Raudsepa lavastatud loos
teevad huvitavad rollid Margo Teder ja Marilyn Jurman.
Lavastus sobib vaatamiseks nii gümnaasiumiõpilastele
kui ka täiskasvanutele.
Tulemas on ka mitu esietendust. Hetkel on võimalik
lähemalt rääkida kahest ettevõtmisest. Esimene neist
on „FACE ME – MUUTUSTE AEG. Black Stone“,
mille kaks etendust toimuvad 5. veebruaril Tallinna
Lilleküla Gümnaasiumis. Selle lavastuse kohta saab
lähemalt lugeda infokirjast, Platform 11+ projekti osast.
Teine on uuslavastus „Andromeda saar“, mille
esietenduseks on planeeritud 1. märts. Indrek
Hargla esiknäidend „Andromeda saar“ jutustab
kaasahaarava ja müstilise loo. Sündmustik saab
alguse eksootilisel saarel keset ookeani. Tüdruk ja
Poiss on pärast laevahukku saare randa paisatud. Nad
peavad ellu jääma ja kodutee leidma. Aga Poisi röövib
naine, kes kannab sarvedega maski ja nimetab end
Andromedaks. See on tema saar. Muistsed jumalad
karistasid teda edevuse pärast. Kuigi näidendi
tegevus toimub tänapäeval, viib selle temaatika meid
vanakreeka mütoloogia radadele. Ja ei pea vist ütlema,
et olgu tegemist kas tänapäeva või muinasajaga,
kõige võtmeks jääb siiski armastus. Lavale toob
„Andromeda saare“ Leino Rei. Kunstnik on Pille Kose,
muusikaline kujundaja Ago Soots, valguskujundaja
Martin Makarevitš ja osades: Katariina Unt,
Katariina Ratasepp, Meelis Põdersoo, Ago Soots
ja Tanel Saar. Ka „Andromeda saar“ kuulub Euroopa
teatrivõrgustiku Platform 11+ programmi.
Lavastustega seotud töötubade osas on hetkel käigus
viis töötuba: „Mis on lugu ja mis on roll?“ (pärast „Hea,
Paha ja Inetu“ vaatamist), „Teine võimalus“ (pärast
„Salto Mortale“ vaatamist), „Meedia meie elus“ (enne
„Kas sulle meeldib porno?“ vaatamist), Foorumteatri
töötuba (pärast „Kirjaklambritest vöö“ vaatamist).

UUDIS! Jätkub lavavõitluse töötuba (läbiviija Tanel
Saar), mida saab tellida uuendusena: 1) kas enne või
pärast „Pal-tänava poiste“ etenduse vaatamist
või 2) ainult töötoana, ilma etendust vaatamata!
Kõikide meie haridustöötubade puhul võib eriti
rõhutada kolme erilist nüanssi: esiteks lavastuse sisust
lähtuv sotsiaalne teemakäsitlus, teisalt alati millegi
uue kogemuslik õppimine (nt lavavõitlus, mängud
jmt) ning kolmandaks karismaatiliste teatritegijatega
kohtumine.
Meie mängukava täieneb pidevalt ja lähemalt saab
seda uudistada meie kodulehelt www.vatteater.ee. Igas
kuus kuulutame välja ka spetsiaalse KUU LEMMIKU
lavastuse, mille piletid on müügil soodsamalt.
Jaanuari kuu lemmikuks on lavastus „Hea, Paha ja
Inetu”. Piletid müügil soodushinnaga –15 € (täispilet)
ja 10 € (õpilane, üliõpilane, pensionär, ISIC, ITIC). Piletid
on müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides
ning Rahvusraamatukogu infoletis.
Juba mõnda aega on toimimas heategevusprojekt
„AITAN LAPSI“, mille raames saavad teatrisse
tulla lapsed, kellel materiaalselt selleks muidu
võimalust ei oleks. Lähemalt selle programmi kohta
saab lugeda infokirjast. Eriti aga rõhutaksime, et
heategevusprojekti kaudu saab nüüd pakkuda lastele
tasuta osalemist ka töötubades ning abistatavate laste
vanusepiirang nihkus kuni keskkooli lõpuni. Soovitame
ka kombineerida erinevaid sooduspakkumisi, näiteks
„Aitan lapsi“ ja kuu lemmik. Täpsemalt selle programmi
ja kõige muu piletimüüki puudutava info kohta saab
nõu küsida: inga@vatteater.ee või tel. 506 4169.
On tõeliselt tänuväärne, kui õpetaja võtab endale
sellise lisaülesande, et tuleb noortega teatrisse!! Omalt
poolt oleme püüdnud ikka luua just selliseid lavastusi
ja haridustegevusi, mis oleksid sotsiaalselt puudutavad
ning toetaksid noort tema arenguteel ja isiksuseks
kasvamisel. Teie olete meie head koosloomispartnerid,
me täname Teid selle väärt töö eest ning usume, et
meie hea koostöö jätkub edaspidigi!
Kohtumiseni teatris ja jätkuvat puudutaVAT teatrit!
Mari-Liis Velberg
Educator
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Fotol: Lavastus „Faust”

LAVASTUSED REPERTUAARIS
SALTO MORTALE
UUDISENA! LISAVÕIMALUS: Töötuba „Teine võimalus“ pärast etendusel osalemist. Läbiviijad: Pille Kose (antud
lavastuse kunstnik ja VAT Teatri lavastusmanager), Meelis Põdersoo (antud lavastuses näitleja) ja Ago Soots
(antud lavastuse muusikaline kujundaja ja näitleja).

HEA, PAHA JA INETU
UUDISENA! LISAVÕIMALUS: Töötuba „Mis on lugu ja mis on roll?“ pärast etendusel osalemist. Läbiviija: Kalle Kõiv.

PAL-TÄNAVA POISID
UUDISENA! LISAVÕMALUS: Lavavõitluse töötuba enne või pärast etenduse vaatamist. Läbiviija: Tanel Saar
(näitleja antud lavastuses, VAT Teatri näitleja).

KIRJAKLAMBRITEST VÖÖ
LISAVÕIMALUS: Foorumteatri töötuba pärast etendust. Läbiviijad: Mari-Liis Velberg ja VAT Teatri Foorumgrupi
noored.

FAUST
NISA
KARIN JA PEARU
LIBLIKAPÜÜDJA
REKVISIITORI TÄHETUND

TULEMAS:
ANDROMEDA SAAR
FACE ME – MUUTUSTE AEG: Black Stone

POLE MÄNGUKAVAS, KUID VÕIMALIK TELLIDA:
KAS SULLE MEELDIB PORNO?
LISAVÕIMALUS: Töötuba enne etendust teemal „Meedia meie elus“. Läbiviija: Margo Teder (lavastaja ja VAT Teatri
näitleja).
Kõikide lavastuste ja mängukava kohta saab lugeda pikemalt: www.vatteater.ee
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HEATEGEVUSPROJEKT
„AITAN LAPSI“
VAT Teater koos paljude teiste Eesti teatritega on seotud heategevusprojektiga „AITAN LAPSI” (www.aitanlapsi.ee).
Teatrisse saavad tulla antud projekti poolt toetatuna vähemate võimalustega õpilased KUNI KESKKOOLI LÕPUNI!
Lisaks lavastustele saab taotleda tasuta osalemist ka HARIDUSTÖÖTUBADES:
„SALTO MORTALE”. UUS! Töötuba „TEINE VÕIMALUS”. Läbiviija: teatrikunstnik Pille Kose, näitlejad Ago
Soots ja Meelis Põdersoo. SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast, ülemist piiri pole.
„HEA, PAHA JA INETU”. UUS! Töötuba „MIS ON LUGU JA MIS ON ROLL?”. Läbiviija: sündmuste korraldaja
Kalle Kõiv. SIHTGRUPP: Alates keskkoolist.
UUDIS! LAVALISE VÕITLUSE TÖÖTUBA. Nüüd võimalik tellida enne või pärast „Pal-tänava poiste“
etendust lavavõitluse töötuba! (Varem pärast lavastust „ROBINSON & CRUSOE”). Läbiviija: näitleja ja
lavalise võitluse õpetaja Tanel Saar. SIHTGRUPP: 12. eluaastast, ülemist piiri pole.
„KIRJAKLAMBRITEST VÖÖ” – FOORUMTEATRI TÖÖTUBA. Läbiviija: educator Mari-Liis Velberg ja VAT
Teatri Foorumgrupp. SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast, ülemist piiri pole.
„KAS SULLE MEELDIB PORNO?” – Töötuba „MEEDIA MEIE ELUS”. Läbiviija: näitleja ja lavastaja Margo
Teder. SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast, ülemist piiri pole.
Töötubade tingimuste ja sisukirjelduste kohta on kirjutatud pikemalt teatri kodulehel ja VAT TÖÖTOAD 2013
failis!
Teater saab pakkuda lastele võimalust tasuta teatrisse tulla üle Eesti kõikidest piirkondadest ning samuti
väljasõitudel. Täiskvasvanu, kes last teatriskäigul saadab, saab taotleda tasuta teatrikülastust neile lastele, kes
jääksid sellest võimalusest materiaalsetel põhjustel ilma. Igal last või suuremat gruppi teatriskäigul saatval isikul
tuleb täita spetsiaalne taotlusvorm / tellimusleht. VAT Teatris on võimalik kõikidele etendustele terve hooaja
vältel taotleda tasuta külastusvõimalusi. Vanusegrupid ja soovitused võib leida kodulehelt pakettide
juurest. Tulla saab koos suurema grupiga kui ka mõne lapsega, kes seda võimalust vajavad.
Info töötubade kohta: mariliis@vatteater.ee
Piletite broneerimine etendustele ja töötubadesse ning täpsem info projekti „Aitan lapsi“ kohta: tel 645 0959,
mob. 506 4169 või e-mailil: inga@vatteater.ee
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Fotol: „Salto Mortale” haridustöötuba Vanalinna Hariduskolleegiumis

HARIDUSTEGEVUSED KODULEHEL
Kõigi, eriti just keerulisemate lavalugude puhul, on hea õpilasi enne teatrisse tulekut ette valmistada ning
pärast pakkuda neile ka võimalust kogetut lahti mõtestada. Selleks oleme uuendusena lisanud kodulehele
enamiku lavastuste juurde ka viite LISAVÕIMALUSED ÕPETAJALE, mille alt on võimalik leida kiiresti vajalik
info vastavalt lavastusele. Näiteks Aare Toikka koostatud toetav küsimustik lavastuse analüüsiks; lavastuse pakett,
kus on lahti kirjutatud spetsiaalselt koolinoortele mõeldud lavaloo teemad ja sihtgrupp või antud lavastusega
seotud haridustöötoa info, mille vajaduse korral saab ka alla laadida. Et tihti tullakse keskkooliastme noortega
vaatama ka lavastusi, mis ei ole otseselt õpilastele suunatud (näiteks „Rekvisiitori tähetund“), leidsime, et nendele
lehtedele on samuti kasulik panna lingid küsimustikule.
Põhjalikumalt saab erinevate materjalidega tutvuda endiselt ka rubriigis ÕPETAJALE. Sealt on leitavad ja
allalaetavad infokirjad, töötubade sisukirjeldused, õpetajate ettepanekud teatriks ettevalmistumisel, koomiksid
ja muu huvitav materjal.

MÄNGULISED TÖÖTOAD
Haridustöötubade taotlus on luua ühine ruum teatritegijate (nt näitleja, lavastaja, kunstnik või educator) ja
õpilaste-õpetajate vahel. Selles ruumis soovime pakkuda võimalust lavastuses ilmnenud teemade ja õhku jäänud
küsimuste mõtestamiseks. Töötoa sisu on liikuv ja mänguline, ühendades lavastuse teemasid ja reaalset elu.
Läbiviija on kas antud lavastuse või selles ilmnevate teemadega seotud inimene, kes oma isiksusega toob uut
värskust õpilaste maailmavaatesse. Töötoa tegijad saab kutsuda igasse kooli ja töötoa läbiviimise tingimustes
lepitakse eelnevalt kokku teatriga.
Infokirja e-kirjaga on kaasas lisafail VAT TÖÖTOAD 2013 ja kodulehelt rubriigist „Õpetajale“ leiate
pikemat infot viie töötoa kohta:
MIS ON LUGU JA MIS ON ROLL? (pärast etendust „Hea, Paha ja Inetu“)
TEINE VÕIMALUS (pärast etendust „Salto Mortale“)
LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA (uudisena võimalik tellida: 1) enne või pärast etendust „Pal-tänava poisid“
või 2) ainult lavavõitluse töötuba!)
FOORUMTEATRI TÖÖTUBA (pärast etendust „Kirjaklambritest vöö“)
MEEDIA MEIE ELUS (pärast etendust „Kas sulle meeldib porno?“)

AASTA ALGUSE PAKKUMINE ÕPETAJATELE 23. JAANUAR - 30. JAANUAR!
Eripakkumisena kaks kõige uuemat VAT Teatri töötuba soodsama hinnaga! Töötoa hind klassile on 40 €
(tavahind 64 €). Töötoad on: „TEINE VÕIMALUS“ ja „MIS ON LUGU, MIS ON ROLL?“. Töötubade kohta saab
lisainfot meie kodulehelt vatteater.ee, vajadusel saab nõu küsida: mariliis@vatteater.ee
Piletite broneerimine etendustele ja töötubadesse: inga@vatteater.ee
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Fotol: Ago Soots läbi viimas töötuba Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi noortega, kes osalevad lavastuses

PLATFORM 11+
Veel on jäänud mõni kuu rahvusvahelise projekti Platform 11+ lõpuni, mis on toonud palju uusi põnevaid
võimalusi nii VAT Teatrile kui ka paljudele koolinoortele. Eriline tänu läheb kõikidele õpetajale, kelle abil oleme
koolinoori projekti tegevustesse kaasanud. Peamised koolid, kes on osalenud noori kaasavates töötubades, on
olnud: Tallinna 32. Keskkool, Vanalinna Hariduskolleegium, Pirita Kool ja uue koostööpartnerina Tallinna Lilleküla
Gümnaasium. Projekti raames on toimunud palju loovaid tegevusi seotuna nii näidendite kui lavastuste sünniga.
Näiteks „Help!“, „Kirjaklambritest vöö“, „Salto Mortale“ on valminud tihedas koosloomises teatriproffide ja õpilaste
vahel.
Viimane suurem ettevõtmine on koostöölavastus „FACE ME – MUUTUSTE AEG. Black Stone“.
Etendused toimuvad 5. jaanuaril Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis ja on peamiselt mõeldud antud kooliperele.
Lavastajad: Alex Evans (Suurbritania) ja György Vidovszky (Ungari)
Dramaturgid: Péter Horváth (Ungari), István Tasnádi (Ungari) ja Richard Hurford (Suurbritannia)
Kunstnikud: Inga Vares (Eesti) ja Patrick Bullock (Suurbritannia)
Näitlejad: Ago Soots (Eesti), Annina Rokka (Soome), Mikko Korsulainen (Soome) ja Rita Alexics (Ungari) ja
Tallinna Lilleküla Gümnaasumi noored
VAT Teatri näitleja Ago Soots ja kunstnik Inga Vares osalesid 2012. aasta juunikuus Tšehhimaal Plženis 29. Škupova
Festivali raames toimunud rahvusvahelise teatriprojekti Platform11+ koostöölavastuse „FACE ME“ loomises ning
etendamises. Üle 30 kunstniku 12-st teatrist moodustasid kolm truppi ning kolmenädalases koostöös valmis
kolm eriilmelist lavastust noortele, mida mängitakse nüüd kõikides osalevates maades.
Ungari, Inglismaa, Eesti ja Soome ühistrupp kaasas oma lavastusse „Black Stone“ kaasnäitlejatena 15 tšehhi
koolinoort. Lavastus vaatleb noort inimest sõpruse ja armastuse ähmasel piiril ootamatutes olukordades, kus
naljast saab tõsidus, mängust elu. Koolikeskkond proovide- ja mängupaigana etendas protsessis olulist osa.
Oktoobris ja novembris 2012 mängiti lavastust Budapesti ja Londoni koolides, veebruaris 2013 jõuab „Black
Stone“ publiku ette Oulus ja Tallinnas. Nagu algses lavastuses, kaasatakse igas mängupaigas etendamisse
kohalikke noori. Tallinnas on partneriks Tallinna Lilleküla Gümnaasium. Koolis toimuvad jaanuarikuus töötoad
noortega, mida juhendavad Ago Soots ja Inga Vares.
Lähemalt Platform 11+ kohta kodulehelt rubriigist PROJEKTID ja www.platform11plus.eu
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Fotol: VAT Teatri foorumgrupp

VAT TEATRI
FOORUMGRUPP
Jätkuvalt on foorumteatri meetod väärtuslik VAT Teatri haridustöö osa. Alates 2012. aastast on VAT Teatri
foorumgrupp aina enam iseseisvate, iseennast arendavate jokkerite grupp, mis koguneb projektipõhiselt ning
loob koos sündmusi edendamaks foorumteatri alast tegevust Eestis. VAT Teatri foorumgrupp jätkab koostööd
ka Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorumteatriga, kust on peale kasvamas uus foorumteatri alast tegevust arendav
põlvkond.
VAT Teatri foorumgrupiga võib ühendust võtta, kui on soov luua töötuba oma kogukonnale. Töötoa raames
mängivad foorumteatri lugudes kogukonnaliikmed ise (nt kooliõpilased, noortekeskuse noored, õpetajad,
noorsootöötajad, eakad jne). Seega saavad inimesed, kes osalevad vastavas foorumtöötoas võimaluse
vastastikku läbi mängida enda jaoks olulisi probleemlugusid ja ühiselt ka lahendusi leida. Foorumteatri
sihtgrupiks on inimesed lastest täiskasvanuteni – inimesed, kes vajavad oma lugude uurimist ja lahenduste
otsimist loova meetodi kaudu.
Samuti soovitame ühendust võtta, kui on soovi infot saada või materjali omandada foorumteatri kui ühe
võimaliku koolivägivalla ennetustöö meetodi osas.
Lähemalt foorumteatri ja töötoa kohta saab lugeda kodulehelt rubriigist FOORUMGRUPP.
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DIALOOG
OLEME TÄNULIKUD TAGASISIDE EEST JA
OOTAME KOOSTÖÖMÕTTEID!
Piletite broneerimine etendustele ja töötubadesse
ning info projekti „Aitan lapsi“ kohta:
Tel 645 0959, mob. 506 4169, faks 630 7272
või e-mailil: inga@vatteater.ee
Info foorumteatri ja haridustegevuste kohta:
mariliis@vatteater.ee
Üldinfo: vat@vatteater.ee
Kodulava: Tõnismägi 2, Tallinn. Rahvusraamatukogu
hoones kohviku kõrval
Web: VAT Teatri Facebooki lehekülg / VAT Teatri
Foorumgrupi Facebooki lehekülg
Infolistid (liitumissoov: mariliis@vatteater.ee):
Õpetajate infolist / Foorumteatri ja teiste loovate meetodite infolist
Kodulehe esilehel võimalik liituda ka meie sõbralistiga:
www.vatteater.ee - all paremas servas, „HAKKA SÕBRAKS”
Postiaadress: VAT Teater, Endla 3, 10112 Tallinn, Eesti
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