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Lavastuses on kasutatud näitlejate lapsepõlvest pärit lugusid.



MARIA SOOMETS

1.  Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike? 
Kui ma väike olin, sai just valmis „Nukitsamehe“ 
film. Filmivõtted toimusid Karksi-Nuia lähedal, kus 
mina olin vanaema-vanaisa juures suvitamas ning 
metsakollid käisid oma täies koleduses alevi söök-
las söömas. Seal filmis olid nii ilusad laulud! Mõned 
olid hirmsad ka, aga enamuses jube ilusad. Erilised 
lemmikud olid “Vitsalaul” ja “Päike säratas”. Aastaid 
hiljem, kui hakkasin laulma Ellerheina kooris, sain 
teada, et selle laulu nimi on hoopis “Päikeseratas”. 
Filmi muusika kirjutas Olav Ehala, hiljem on mul  
olnud suur rõõm Olku ja tema loominguga palju 
kordi kokku puutuda.

2.  Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Mul on lauludega tavaliselt niimoodi, et üks laul 
jääb pähe keerlema, kummitama ja luupima mit-
meks päevaks või isegi nädalaks ja siis järsku kaob 
kuhugi, vuhti! Siis varsti tuleb järgmine. Ja siis järg-
mine. Praegu keerutab mu peas ringi Rasmus Puuri 
kirjutatud muusika „Sipsiku“ lugudele, sest mu tütar 
Noora kuulab seda kodus iga päev. See muusika 
meeldib mulle väga, sellepärast ma vist lubangi 
Nooral seda nii palju kuulata :).

3.  Kas oled õppinud mõnda pilli? 
Olen õppinud 7 aastat Nõmme muusikakoolis  
klaverit, algkoolis tuututasime ka lustlikult plokk-
flööte. Minu praeguse tüki vanaisa, Aivar, pani  
miskipärast alati kõrvad kinni, kui me lavastuse 
proovides jälle flööte mängima hakkasime!



4. Millist muusikat sa armastad? 
Armastan just sellist muusikat, mis tuleb minu sisse 
ja hakkab seal midagi toimetama. Vastavalt olukor-
rale paneb ta kas mõnusalt unelema või vastupidi - 
hästi toimekalt tegutsema ja reipalt kusagile poole 
sammuma. Mulle näiteks meeldivad väga need Eesti 
folkbändid, kes rändavad läbi aja meie esivanemate 
juurest tänapäeva välja.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Kuulan muusikat põhiliselt kodus ja autos. 

6.  Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid? 
See on väga raske küsimus, sest mulle täitsa meel-
dib olla mina ise ja laulda iseendana, meeldigu see 
siis teistele või mitte :). Aga kui just, siis ma arvan, 
et Mari Kalkun oleks ka päris tore olla. Või mõni  
vägeva häälega mustanahaline mammi kusagil soo-
jal maal...

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
Minu lemmikbänd on „Lapsepõlvebändi“ bänd,  
päriselt ka! Maailmas on palju toredaid ansambleid, 
aga ise bändi teha on ikka kõige kihvtim. Ele, Priidu 
ja Taneliga oleme juba mitu suve koos muusikat  
teinud ja ma naudin neid hetki alati täiega!

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist? Jaa, lauldi küll, kõikidel sünnipäeva-
hommikutel, alati! Seda laulu: “Sind tervitan, sa mu 
hällilaps! Sind tervitan, tuhat korda veel! Sulle kõik 
lilled õitsku, sulle kõik tähed paistku! Sind tervitan, 
sa mu hällilaps!”



PRIIT STRANDBERG

1. Milline oli su lemmiklaul, kui olid väike?
Neid oli mitu, kogu aeg vaheldusid, sõltuvalt päevast, 
kellaajast, tujust. Kui peaksin nimetama ühe, siis 
Beethoveni 7. sümfoonia.

2. Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Neid on mitu, sõltuvalt samadest asjaoludest, mis 
väiksena. Mulle väga meeldib nt Pärt Uusbergi laul 
“Viimne võimalus” Juhan Liivi sõnadele.

3. Kas oled õppinud mõnda pilli? 
Plokkflööti. Kõiki muid pille, mida mängin, olen  
õppinud iseseisvalt. Kitarri, natuke klaverit, natuke 
bassi.

4. Millist muusikat sa armastad? 
Sellist, kus on hing ja süda sees.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata?
 Kontserdil!

6. Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid?
Tahaksin olla ikka mina ise.

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
Ühte kindlat lemmikut ei ole. Kunagi meeldisid 
mulle väga näiteks Red Hot Chili Peppers ja Pink 
Floyd. Praegu kuulan päris palju ansamblit nimega  
Mumford & Sons. Autos mängib tihti ka Bon Iver.  

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist?
Alati klassikaline “Õnne soovime sul…” 



LINDA KOLDE

1.  Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike?
Maarja-Liis Ilusa ja Ivo Linna lauldud „Kaelakee 
hääl“. Mul oli väike mikrofoniga lastemakk ja Maarja-
Liisi kassett, mille kuulasin tõesti ribadeks, lint keris 
end lõpuks maki sisse klimpi.

2.  Milline on sinu lemmiklaul praegu?
Oi, ma ei tea... Küll aga tean, et meie lavastuse lau-
ludest on kindlasti mu kõige lemmikum “Konna  
kosjad”. Kohe, kui Aivar seda alustab, hakkab mu 
keha iseenesest selles rütmis liikuma!

3.  Kas oled õppinud mõnda pilli?
Väiksena õppisin klaverit, aga kahjuks ei jäänud 
väga palju külge, sest noodist lugemise asemel 
suutsin õpetaja ära petta ja lihtsalt lood kuulmise 
ja nägemise abil pähe õppida. Ülikooli ajal hakka-
sin juba natuke teadlikumalt kitarri õppima ja see 
edenes paremini. Eesmärgiks seadsin, et oleksin 
lauldes ise ennast võimeline kitarriga saatma. 
Kergemate lugude puhul juba suudangi seda, aga  
arenemisruumi on veel kõvasti!

4. Millist muusikat sa armastad? Muusikat, milles 
on tugev atmosfäär sees. Olgu see siis rütmikas suve-
öö tundega funk või liigutav-lüüriline väikse kiiksuga 
ballaad, mille sõnum mind jalust rabab.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Kõige rohkem meeldib mulle vist muusikat kuulata 
ikkagi elavas esituses. Tõeliselt hea kontserdi puhul 
on alati võimalik lõputult imestada: kuidas nad seda 
teevad? Kontserdil, lauljast või pillimängijast mõne 
meetri kaugusel olles, on muusika täiesti päris. Ei 
mingit töötlust või arvutitrikki. Lihtsalt väga ande-
kas inimene teeb oma asja nii, et minul on kananahk 
ihul ja sees suur soov sama hästi osata.



6.  Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid?
Ei julgeks teise inimesega elu vahetada, aga kui 
saaks natuke lauluhäält varastada, siis näiteks  
Melody Gardot on üks väga mõnusalt sumeda  
häälega laulja, keda kuulan kadedusega.

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
Kuna neid on tõesti väga palju, siis ma piiraks  
vastust lemmikute eesti artistidega. Kõige rohkem 
on mul kindlasti Vaiko Epliku plaate.

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist?
Meie kodus on alati sünnipäevalaps koos tordi ja 
lilledega üles lauldud ja siis saab unesegase peaga 
otse voodis küünlaid puhuda. Lauluks on ikka alati 
olnud seesama “Õnne soovime sul”, vahel kõlab vist 
ka  “Palju õnne sulle”, aga lugu on sama.



JAANUS TEPOMEES

1. Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike? 
Oli üks laul kassipoegadest, mille pealkirja ma enam 
ei mäleta…

2. Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Vulfpeck „Back Pocket“, Pärt Uusberg “Õhtu ilu”, 
Kadri Voorand “Kui need laiad meeretuuled”.

3. Oled sa õppinud mõnda pilli?
 Ei ole.

4. Millist muusikat sa armastad? 
Kui vaatan tagasi senisele seljataha jäänud elule, 
saan rõõmuga tõdeda, et olen õnnelik inimene, sest 
muusika on mind saatnud kogu elu. Ei oska ühte 
või teist esile tõsta, oskan vaid öelda, et armastan 
muusikat. 

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Kõige enam meeldib mulle muusikat kuulata ikkagi 
kontserdisaalis või kontsertolukorras.

6. Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid? 
Kui olen aus, siis sellele küsimusele ei oska hästi 
vastata. No näiteks Bobby McFerrin, James Brown, 
Stevie Wonder, David Bowie…

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
Mul on väga väga väga palju lemmikbände. Seega 
siia kahte kolme eraldi välja tuua oleks tänamatu 
ülejäänute suhtes.

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist? 
Lapsepõlve-sünnipäevadest laulmist ei meenu, 
mäletan aga, et alati käisid sõbrad külas. Laual olid 
kartulisalat, otsast lahti lõigatud lõbusad viinerid ja 
sõstramorss. Loomulikult ei puudunud ka tort, eriti 
meeldis mulle sefiiritort.



TANEL JONAS

1. Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike? 
Vanavanemad rääkisid (ma ise seda ei mäleta), et  
olin väga suure andumusega laulnud laulu “Paula, 
sul on poisipea”.

2. Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Neid on mitmeid ja nad muutuvad alatasa. Alati 
toob naeratuse näole Chalice’i laul „Saddam  
pühadeks koju“.

3. Kas oled õppinud mõnda pilli? 
Muusikakoolis klarnetit ja pärastpoole, juba kesk-
koolis, natuke kitarri ja trumme.

4. Millist muusikat sa armastad? 
Sellist, mida kuulates ma saan aru, et see on kirega 
tehtud.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Tavaliselt kuulan ma kõige rohkem autos, kui  
sõidan pikki vahemaid.

6. Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid? 
Laulja elukutse on nii raske, et ma vist ei tahakski 
laulja olla…

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
Minu lemmikbändid on pärit ajast, mil ma ise olin 
teismeline: Pearl Jam, Soundgarden. Praegustest 
meeldivad Ewert and the Two Dragons ja Põhja 
Konn.

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist? 
Lauldi ikka, meil lauldi seda klassikalist “Õnne  
soovime sul…”.



ELE SONN

1. Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike? 
“Pardike ja mooniõis” ja “Himaalaja” (laulsin seda 
kaasa “till-till-till maalaja”).

2. Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Oi, neid on palju... Lihtne ja ilus on “Dream a Little 
Dream”, aga ka “Märtsis algas mai”.

3. Kas oled õppinud mõnda pilli? 
Oskan ainult erinevaid klahvpille mängida – klaver, 
klavessiin, harmoonium, natuke olen ka orelit män-
ginud.

4. Millist muusikat sa armastad? 
Mulle meeldib väga barokkmuusika, aga naudin ka 
head džässi.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Kuna tegelen muusikaga iga päev, meeldib mulle 
vaikus. Kõige rohkem kuulan muusikat siis, kui  
sõidan autoga.

6. Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid? 
Ella Fitzgerald.

7. Kas sul on oma lemmikbänd?  
No neid on ka ikka väga palju: Led Zeppelin, The 
Doors, Red Hot Chili Peppers.

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist? 
Ikka lauldi. “Oi-lii, oi-laa, oi-lal-lal-lal-lal-laa…” – ema 
laulis mulle seda alati väga heleda häälega.



AIVAR TOMMINGAS

1. Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike? 
„Mis sina, maamees, merest tead”. Esitasid Georg 
Ots ja Viktor Gurjev.

2. Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Jimi Hendrix “Crosstown Traffic”, Gennadi Podelski 
“Mõtisklus”.

3. Kas oled õppinud mõnda pilli?
Koolis ei ole. Ise olen õppinud erinevaid kitarre. 

4. Millist muusikat sa armastad? 
Bossanoovat.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Suveõhtul,  sauna terrassil.

6. Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid? 
Frank Sinatra.

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
The Beatles.

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist?
 Ei lauldud.



ANDRES NOORMETS

1. Milline oli sinu lemmiklaul, kui olid väike? 
Ilmselt paljud telesaate „Entel-tentel“ laulud, aga 
ka eesti popmuusika – näiteks Jaak Joala lauldud 
„Maria Luisa“.

2. Milline on sinu lemmiklaul praegu? 
Minu lemmikmuusika on ambient rock/post rock ja 
seal eriti ei laulda. Aga viimasest ajast pärit lemmik- 
artistid, kes ka laulavad, on Monk Parker ja Benjamin 
Clementine.

3. Kas oled õppinud mõnda pilli? 
Ma olen õppinud muusikakoolis kaks nädalat kitarri 
– siis läksid näpud paiste ja isu sai otsa.

4. Millist muusikat sa armastad? 
Mulle meeldib aeglane ja õhuline muusika, mis on 
nagu väga soolane merevesi – see  kannab vees- 
olijat niimoodi pinnal, et ta ei peagi ujumisliigutus-
tega tegelema.

5. Kuidas ja kus sulle kõige rohkem meeldib  
muusikat kuulata? 
Kuulan väga palju muusikat autos. Maastikud  
sulavad sõites muusikaga ühte.

6. Kui sa saaksid olla laulja, siis kes kuulsatest 
lauljatest sa olla tahaksid?
John Lennon.

7. Kas sul on oma lemmikbänd? 
Mul on neid palju. Näiteks Labradford, Mogwai, 
Explosions in the Sky jne.

8. Kas sinu lapsepõlvekodus lauldi sünnipäeva-
laulu? Millist?  
„Ta elagu, ta eelaguu – ta elaguuuuu, ta eelaaguuuu! 
Ja teine kord ta elagu, ta elaguuu...“



I VAATUS

1. W. A. Mozart „Menuett“ 
2. A. Diabelli „Türgi marss“
3. O. Ehala, L.Tungal „Sünnipäevalaul“
4. K. Kikerpuu, E. Niit „Võilill“
5. Prantsuse lastelaul, N. Laanepõld „Põdra maja“ (Dans sa maison un grand cerf)
6. B. May, A. Noormets „Tordisööja“ (We Will Rock You)
7. P. Volkonski „Koka laul“
8. R. Rannap, O. Arder „Sügise laul“ 
9. R. Eespere „Rumal lugu“ 

II VAATUS

1. R. Rannap, O. Arder „Unelaul“
2. R. Rannap, O. Arder, L.Tungal, A. Noormets „Maateadus“
3. J. Hendrix,  A. Noormets „Tuul laulab: Maria!“ (Wind Cries Mary) 
4. Rootsi naljalaul, B. Flick, tlk H. Karmo „Konna kosjad“
5. R. Lätte, V. Sõelsepp „Tige tikker“
6. Chalice „Klaaskuulis“
7. F. Mercury, A. Noormets „Jalgratas“ (Bicycle Race)



Teatrijuht Toomas Peterson
Draamajuht Tiit Palu

Muusikajuht Paul Mägi
Balletijuht Mare Tommingas

Lavastusala juht Rait Randoja
Lavatehniline meeskond Rello Lääts, Sergei Kornev, Keijo Sepp,  

Sergei Ivanov, Paap Nõmm, Mart Visnapuu, Siim Naaber, Karl Künnapuu
Dekoratsiooniala Marika Raudam, Mait Sarap, Innari Toome, Ain Austa, Andres Lindok,  

Katrin Nigumann, Leenamari Pirn, Terje Kiho, Sirje Kolpakov, Armin Luik, Aleksander Karzubov, 
Indrek Ots, Mart Raja, Tarvo Vassil, Arvo Vassil, Eino Reinapu 

Grimm ja soengud Anne-Ly Soo, Madli Uibukant
Kostüümiala Ivika Jõesaar, Irina Medvedeva, Ruth Rehme-Rähni, Külli Kukk, Edith Ütt,  

Olga Vilgats, Riin Palumets, Ivi Vels, Heli Kruuse, Luule Luht, Tia Nuka, Kaire Arujõe, Valentina 
Kalvik, Inkeri Orasmaa, Daisy Tiikoja, Elli Nöps, Anneli Vassar, Marit Reinmets, Natalja Malinen, 

Juta Reben, Mati Laas, Hillar Kaag, Malle Värno, Henn Laidvee
Riietajad Raina Varep, Katrin Pullmann

Rekvisiitorid Liina Martoja, Ave Liivamägi,  
Kadri Kaur, Angelika Aun, Kaie Uustal

Valgustusala Andres Sarv, Tõnis Järs, Tõnu Eimra,  
Kaspar Aus, Andrus Treier, Tauri Kötsi, Madis Fuchs, Villu Adamson

Helimeistrid Andres Tirmaste, Kalev Kääpa
Videorežissöör Andreas Kangur

Kavalehe koostas Anu Tonts 
Kavalehe kujundas Katrin Kelpman

Kavalehe fotod Maris Savik
Kaane- ja plakatifoto Andrus Kannel

Emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.
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