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iMre kÁLMÁn

imre kálmán (1882-1953), õige nimega imre kopfstein, saksapäraselt aga emmerich 
kalman, sündis 24. oktoobril 1882. aastal ungaris. 

ta õppis muusikateooriat ja kompositsiooni budapesti muusikaakadeemias, kus temaga 
samal ajal õppisid ka béla bartók ja Zoltán kodály. õppimise ajal (1904-1908) töötas ta 
muusikakriitikuna ajakirjas pesti napló. muusikaõpingute kõrval tudeeris kálmán lisaks 
õigusteadust, töötades õpingute eest tasumiseks ühtlasi advokaadi assistendina. 1907 
sai kálmán oma muusikaloomingu eest mitu auhinda, mis võimaldasid tal külastada 
bayreuthi, münchenit ja berliini.

kálmáni kui operetihelilooja tuntus sai alguse juba tema esimese lavateosega Tatárjárás 
(1908; „tatari sõjakäik“e. „sügismanöövrid“). see ungari-hõnguline operett võitis viini 
publiku südamed, äratas tähelepanu kõikjal euroopas ja hiljem ka usas. kálmáni 
operettide isikupära tekibki ungari tšaardaši ja viini valsi „õnnestunud sulamist“.

mõned aastad hiljem kolis kálmán viini. suurim edu saabus operetiga Csárdáskirálynõ 
(1915; „tšaardašivürstinna”, meil tuntud ka kui „silva“), mida mängiti peaaegu igas 
muusikateatris üle maailma ja tihti juhtus, et etenduskordade arv ulatus üle tuhande. 
mõnegi muusikateatri päästsid pankrotist tema teosed Bajadér (1921; „bajadeer”), 
Marica grófnõ (1924; „krahvinna mariza”), Cirkuszhercegnõ (1926; „tsirkusprintsess”), 
and Montmartre-i ibolya (1930; „montmartre’i kannike”).

1936. aastal esietendus operett Josephine császárnõ („keisrinna Josephine”) 
muutunud poliitiliste olude tõttu viini asemel Zürichis. hoolimata oma juudipäritolust oli 
kálmán üks adolf hitleri lemmikheliloojaid. pärast Anschlussi (austria annekteerimist 
saksamaa poolt) keeldus ta hitleri pakkumisest saada „auaarialaseks“ ja oli 1938 
sunnitud kolima pariisi ning sealt 1940. aastal usasse, kus tema karjääriks oli oma 
teoste dirigeerimine. tagasi viini pöördus kálmán new Yorgist 1949. aastal, sealt edasi 
1951. taas pariisi. prantsuse valitsus autasustas teda auleegioni ristiga. imre kálmán 
suri 1953 ja on maetud viini.

kálmáni tuntumad operetid on „mustlaspriimas“ (1912), „tšaardašivürstinna“ 
(„silva“) (1915), „hollandlanna“ (1920), „bajadeer“ (1921), „krahvinna mariza“ (1924), 
„tsirkusprintsess“ (1926), „keisrinna Josephine“ (1936), „montmartre’i kannike“ (1930).

vanemuises esietendus kálmáni operett esimest korda 1928. aasta 4. oktoobril. 
see kandis nime „chicago hertsoginna“, opereti lavastas elli põder-roht, dirigent ja 
muusikajuht oli Juhan simm.



i vaatus

Montmartre’i kannike 
esimene lugu viib meid pariisi. aasta on 1930 ning loo peategelasteks on 
kunstnikud, kirjanikud ja muusikud, kes pingsalt töötavad, kuid ei unusta 
seejuures ka lõbusalt aega veeta. nende elu on rõõmsameelne ja hoogne – tõeline 
boheemlane homse pärast liialt ei muretse! kangelannadeks on meie teoses 
suurilmadaam ninon ning montmartre’i kannike – tänavalauljanna violetta. 
millest meie lugu räägib? sõprusest, ma arvan. ka noorusest, uljusest, 
elus läbilöömise raskest teekonnast ning muidugi ühest tärkavast noorest 
armastusest.

violetta cavallini – pirjo Jonas; maalikunstnik raoul – reigo tamm; helilooja 
Florimond – rasmus kull; poeet henri – simo breede; tantsijanna ninon – merle 
Jalakas

krahvinna Mariza
meie teise loo tegevuspaik on ungaris. ennast esitlevad krahv tassilo, 
krahvinna mariza, liza ning suurem seltskond mustlasi.
kes mida mõtleb ning kes kellest huvitub? kas kõik lõpeb hästi? kas armastus 
saab võimaluse? sellised on loo põhiküsimused.
muusikaliselt võimsa energia ja kirgliku hooga liikuv lugu peaks pakkuma midagi 
kõigile neile, kes hindavad kontraste ning pööraste ja pidurdamatute inimhingede 
eneseväljendust.

krahvinna mariza – karmen puis; krahv tassilo – simo breede; liza, 
tassilo õde – merle Jalakas

krahvinna Mariza  (1955, lav Udo Väljaots)
parun koloman Zupan - endel ani 
liza - valentine tern



ii vaatus

bajadeer
Oleme jälle 20. sajandi alguse pariisis. selles loos kohtuvad Odette darimonde 
ning prints radjami indiast, kohtuvad lääs ning ida, tuttav ja eksootiline. mida 
toob kaasa külaline indiast? suure armastuse, kirglikud tunded, nõudlikud soovid. 
muusikaski kuuleme harmoonias põnevaid värve ning meloodias ootamatuid 
kontuure. kas Odette armub kõrgesse külalisse, kas ta hindab tema väliseid ja 
sisemisi võlusid? ning selle külluse taustal ka veel üks teine, väiksem armulugu 
oma argise moraaliga.

bajadeer, Odette darimonde – karmen puis; lahore prints radjami – reigo tamm; 
markii ja elumees napoleon saint cloche – rasmus kull; šokolaadivabrikant 
louis philppe – Jaan Willem sibul; tema naine marietta – merle Jalakas

silva
tänaõhtuse ringkäigu kálmáni muusikas lõpetame numbritega tema ehk 
kõige kuulsamast operetist „tšaardašivürstinna“, mis on meie publikule tuntud 
eelkõige nime all „silva“. Opereti tegevus toimub 20. sajandi alguse budapestis 
ja viinis ning vastamisi seatakse ungari mustlased ning austria kõrgaadli 
seltskonnamängud.

kohustusliku armuloo keskmes on seekord silva ning edwin, kuid teemal 
„armastus“ avaldavad omi mõtteid ka boni, Feri ning stasi.

Filosoofilisi ning vähem filosoofilisi mõtteid mõlgutades olemegi jõudnud „õhtu 
kálmániga“ viimase numbrini, mille sõnum on: „märgake suurt ja väikest ja kõike, 
mis on nende vahel.“

silva varescu – karmen puis; edwin – simo breede; boni (krahv bonifazius 
kanscianu)– rasmus kull; stasi (krahvinna anastasia von eggenberg) – pirjo 
Jonas; Feri – Jaan Willem sibul

kena õhtu jätku, armas teatrikülastaja!Montmartre’i kannike (1971, lav Kaarel Ird)
raoul delacroix - tõnis uibo
violetta cavallini - evi vanamölder



taavi kuLL on alates 2014. aastast vanemuise teatri dirigent. lõpetas 2004 
tallinna muusikakeskkooli, kus õppis klaverit ning koorijuhtimist. Järgnesid õpingud 
eesti muusika – ja teatriakadeemias koori– ning orkestridirigeerimise erialal prof 
toomas kapteni ja prof paul mägi juhendamisel. 2010 astus taavi kull stockholmi 
kuningliku muusikakõrgkooli magistrantuuri, õpetajateks prof daniel harding ja 
prof cecilia rydinger-alin. taavi on osalenud neeme ja paavo Järvi meistrikursustel 
samuti roland Zollmanni ja lutz köhleri meistriklassides. ta on juhatanud selliseid 
orkestreid nagu norrlands Operan sO, Gävle sO, dalana sinfonietta, västeros 
sinfonietta, norrköpping sO, 2015. aasta kevadel debüteeris taavi kull eesti 
muusikapäevade raames eesti riikliku sümfooniaorkestri ees. taavi on osalenud 
dirigendi assistendina ooperite „Wozzeck“, „la bohéme“, „peter Grimes“, „carmen” 
(vanemuine 2015) väljatoomisel. vanemuises on olnud muusikajuhi assistent ja 
dirigeerinud oopereid „rehepapp” (2013), „reigi õpetaja“ (2014), operetti „õhtu 
straussiga“, lastemuusikale „detektiiv lotte“ ja „nukitsamees“. On olnud ooperi 
„la traviata“ ning mitmete kammerooperite muusikajuht, nende hulgas berliinis 
esietendunud age veeroosi „Grid“ ning muusika- ja teatriakadeemia kaasaegse 
ooperi projekt korduma kippuvad küsimused.

silva (1979, lav Ida Urbel)
edvin - kaljo Johannson
silv varescu - nieves lepp



fabriCe gibert

repetiitor, pedagoog jalavastaja, on sündinud prantsusmaal. tantsijana töötanud 
erinevates balleti ja tantsukompaniides: Ballet Royal de Wallonie/Compagnie 
Jorge LEFEBVRE, Ballet de Tenerife, Ballet Classique de Paris/Jeannette 
JACQUET, Vienna Festival Ballet (austria), Theatre des Arts/Opera de Normandie, 
Stadttheater Bielefeld (saksamaa), Ballet de Camagüey/Fernando Alonso 
(kuuba), Stadttheater Nordhausen (saksamaa), Stadttheater Kassel (saksamaa), 
Stadttheater Braunschweig (saksamaa), Stadttheater Schwerin (saksamaa), olnud 
külalispedagoog Yantra tantsuakadeemias brüsselis, abcdancecOmpanYs 
(st. pölten/austria), sloveenia rahvusooperis ljubljanas ja praegu vanemuise 
teatris. vanemuises lavastanud operetiõhtu „õhtu straussiga“.

bajadeer (2001, lav Arne Mikk)
louis philipp la tourette - tõnu kattai
markii napoleon saint cloche, elumees - andres mähar
marietta - merle Jalakas



pirjo jonas

omandas 2009. aastal magistrikraadi ooperilaulu erialal eesti muusika- ja 
teatriakadeemias dotsent nadja kuremi lauluklassis. lisaks on ta omandanud 
kõrghariduse inglise keele ja kirjanduse erialal tartu ülikoolis. alates 2010 töötab 
vanemuise ooperisolistina.

tema rolle vanemuises: susanna (mozarti „Figaro pulm”); cupido (Offenbachi 
„Orpheus põrgus”); titania, 1. haldjas, nümf, kevad (purcelli „haldjakuninganna”); 
damon (händeli „acis ja Galatea”); angelique (moliére’i „ebahaige”); daam 
(kanderi „cabaret”), sophie (massenet’ „Werther”); mõisapreili (aintsi „rehepapp”); 
viiu (tubina „reigi õpetaja”), Frasquita (bizet’ „carmen“); osalenud kontsert-
lavastuses „õhtu straussiga”. rollid mujal: sopran (rasmusseni „hullu mehe aias“); 
la charmeuse (massenet’ „thaïs“, pärnu rahvusvahelise Ooperimuusika Festival 
„promFest”); Oscar (verdi „maskiball“, rO estonia); stasi (kálmáni „silva”, rO 
estonia) ja madeleine (abrahami „savoy ball“, rO estonia). pirjo Jonas on andnud 
kontserte nii eestis kui välismaal ja tegutseb aktiivselt ka kammermuusikuna. On 
osalenud solistina paljude suurvormide ettekannetel ning teinud koostööd tuntud 
dirigentidega nagu nikolai aleksejev, normunds vaicis, ari angervo, anu tali, 
toomas siitan, lauri sirp, ants soots, risto Joost, erki pehk. On rahvusvahelise 
richard Wagneri ühingu 2011. aasta stipendiaat ning kristallkingakese auhinna 
laureaat 2011 (eesti teatriliit); 2011 toimunud vii klaudia taevi nimelise noorte 
ooperilauljate konkursi finalist – pälvis eriauhinna parima schuberti „ave maria“ 
esituse eest.



karMen puis

lõpetas 1993. aastal tartu h. elleri nim muusikakooli aino kõivu lauluklassis ning 
1997. aastal eesti muusikaakadeemia tiiu levaldi lauluklassis. 2005 omandas eesti 
muusikaakadeemias Jaakko ryhäneni juures magistrikraadi (cum laude). õpingute 
ajal ema-s töötas ta eesti raadio kooris koorilaulja ja solistina. täiendanud on 
ta end a. kapustjanski ning l. puglisi juures, osalenud prof h. hölli ja J. anvelti 
meistrikursusel. alates 1997. aastast töötab karmen puis vanemuise teatris ooperi- 
ja operetisolistina. tema rolle: amastris, (händeli „Xerxes”); Galatea (händeli „acis 
ja Galatea”); concepcion (raveli „hispaania tund”); pernille (nielseni „maskeraad”); 
alisa (donizetti „lucia di lammermoor”); elisabetta (donizetti „maria stuarda“); 
dorabella, teine daam, krahvinna (mozarti „cosi fan tutte”, „võluflööt”, „Figaro 
pulm“); tatjana, Olga (tšaikovski „Jevgeni Onegin”); hansuke (humperdincki 
„hansuke ja Greteke”); manya (kálmáni „krahvinna mariza”); suzuki (puccini 
„madame butterfly”); emilia, Flora, inez (verdi „Othello”, „la traviata”, „trubaduur“); 
hodel (bocki „viiuldaja katusel”); rosalinde (straussi „nahkhiir”); clarina (rossini 
„abieluveksel”); solveig, anitra (Griegi „peer Gynt”); raveli „Šeherezade“ (p. 
lidbergi balletis „petruška pärastlõuna“); Giulietta, diana (Offenbachi „hoffmanni 
lood“, „Orpheus põrgus“); charlotte, Javotte (massenet’ „Werther”, „manon“); 
sopran, 2. haldjas, mõistatus (purcelli „haldjakuninganna“); abtiss (rodgersi/
hammersteini „helisev muusika“); hanna Glawari (lehari „lõbus lesk”); ema 
(lutsu/ehala „nukitsamees”); liina (aintsi „rehepapp”); catharina vycken (tubina 
„reigi õpetaja”), mercédès (bizet’ „carmen“). rahvusooperis estonia: kõrtsinaine 
(mussorgski „boriss Godunov”). karmen puis on osalenud suurvormide ettekannetel 
ning andnud mitmeid soolokontserte koos pianist Jaanika rand - sirbiga. 2010. 
aastal pälvis Georg Otsa nimelise preemia, 2012 teatriliidu aastapreemia elisabetta 
i ja hanna Glawari rollide väljapaistva ja kunstiliselt veenva esituse eest lavastustes 
„maria stuarda“ ja „lõbus lesk“.



MerLe jaLakas lõpetas 1996 eesti muusikaakadeemia, alates 1995 on ta 
vanemuise teatri ooperi- ja operetisolist ning alates aastast 2010 muusikalavastuste 
lavastaja assistent. merle Jalakas on laulnud soolopartiisid mitmetes suurvormides.
rolle vanemuises: mängib ooperitundides „appi, ooper?!“; sopran, hiina naine 
(purcelli „haldjakuninganna“); nõid minna (aintsi „rehepapp”); Winifred banks 
(disney ja cameron mackintoshi „mary poppins“); haldjas (ehala / lutsu 
„nukitsamees”); atalanta (händeli „Xerxes”); musetta (puccini „boheem”); lucia 
(donizetti „lucia di lammermoor”); leonore (nielseni „maskeraad”); Gianetta 
(donizetti „armujook”); Oscar (verdi „maskiball”); violetta (kálmáni „montmartre’i 
kannike“); rosina (rossini „sevilla habemeajaja”); Greteke (humperdincki „hansuke 
ja Greteke”); barbarina (mozarti „Figaro pulm”); papagena (mozarti „võluflööt”); 
adele (straussi „nahkhiir”); daisy (abrahami „savoy ball”) jpm.

tunnustus: rahvusvahelise richard Wagneri ühingu stipendium 1998; emt 
muusikateatri aastapreemia 2011; vanemuise teatri kollegipreemia 2011.

reigo taMM lõpetas 2008. aastal tapa Gümnaasiumi ja asus õppima eesti 
muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja erialale, juhendajaks elmo 
nüganen. täiendas ennast näitlemises londonis Rose Bruford College `is. aastast 
2009 õpib eesti muusika- ja teatriakadeemias klassikalist laulu (õpetaja taavi 
tampuu). aastast 2014 vanemuise teatri ooperisolist. tema rolle vanemuises: 
ubaldo piangi (Webberi „Ooperifantoom”); kubjas hans (aintsi „rehepapp”); Jonas 
kempe, henn (tubina „reigi õpetaja”); camille de rossillon (lehari „lõbus lesk”); 
ruiz (verdi „trubaduur”); schmidt (massenet „Werther”); solist kontsert-lavastuses 
„õhtu straussiga”. rollid mujal: curly (rodgersi „Oklahoma”); isa uuno (kivirähki 
„sibulad ja šokolaad”); solist (tormise „pariisi linnas londonis”); heinz liebling 
(beneši „haljal aasal”); cacoblethes (mederi „kindlameelne argenia”). samuti on 
mänginud muusikalides „kevadine ärkamine” ja „shrek”. 2013. aasta suvel laulis 
Aix-en-Provence ooperifestivali kooris.



rasMus kuLL lõpetas 2011. aastal lauluõpingud heino elleri nim tartu muusika-
koolis (õpetaja viviane kallaste), 2014 lõpetas eesti muusika- ja teatriakadeemia baka-
laureusediplomiga klassikalise laulu erialal (õpetaja taavi tampuu) ja jätkab sealsamas 
oma magistriõpinguid. 2006 lõpetas tartu ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala 
bakalaureusediplomiga ja aastal ja 2008 Glasgow ülikooli magistrikraadiga (mlitt) fo-
neetika ja sotsiolingvistika erialal. alates 2014 on rasmus kull vanemuise ooperisolist. 
2010 – 2012 oli ta savonlinna Ooperifestivali koori liige ja aastal 2013 esines koos eesti 
Filharmoonia kammerkooriga Aix-en-Provence‘i ooperifestivalil. rasmus on osalenud 
prof eva märtsoni ja prof alexander schmalczi saksa lied‘i meistrikursustel ja vane-
muise solistidele korraldatud prof Jenny anvelti ooperilaulu meistrikursusel. rolle 
vanemuises: remendado (bizet’ „carmen”); sulane Jaan (aintsi „rehepapp”); tenor 
(purcelli „haldjakuninganna”); henn (tubina „reigi õpetaja”); monsieur reyer (Web-
beri „Ooperifantoom”); sööbik (sisaski „sööbik ja pisik”); rolf (rodgersi / hammers-
teini „helisev muusika”); kusti (lutsu/ehala „nukitsamees”), evita armuke (Webberi 
„evita”); maurice (abrahami „savoy ball”); spoletta (puccini „tosca”); kromow (lehári 
„lõbus lesk”); kanderi/ebbi „ämbliknaise suudlus”; styne’i „sugar”; verdi „trubaduur”.

jaan WiLLeM sibuL lõpetas 1988 tallinna riikliku konservatooriumi teo 
maiste klassis, alates 1992 vanemuise teatri ooperi- ja operetisolist. lisaks on ta 
osalenud paljudes sõnalavastustes, samuti h. Fanari balletilavastuses „suveöö 
unenägu”.

rolle vanemuises: lillas pastia (bizet’ „carmen”); rotnõi (pjotr tšaikovski „Jevgeni 
Onegin”); ärni (tauno aintsi „rehepapp”); moritadimüüja (eduard tubina „reigi 
õpetaja”); mängib ooperitundides „appi! Ooper?! 1. tund“ ja „appi! Ooper!? 2. 
tund”; max detweiler (rodgersi/hammersteini „helisev muusika”); karu eduard, 
muhh-kuujänes (põldma/ernitsa/pajusaare „kosmonaut lotte”); tölpa (Olav ehala 
„nukitsamees“) jpt.

vanemuises lavastanud sisaski/egneri „sööbiku ja pisiku” (2015)
eesti näitlejate liidu aastapreemia laureaat 2007



siMo breede

alustas lauluõpinguid 2002 h. elleri nimelises tartu muusikakoolis aino 
kõivu lauluklassis. 2009-2010 õppis rooma santa cecilia konservatooriumis 
vahetusüliõpilasena ning 2010-2011 oli rahvusooper estonia noorte solistide 
ooperiakadeemia liige. 2011. aastal lõpetas magistrantuuri eesti muusika- ja 
teatriakadeemias Jaakko ryhäneni käe all. On osalenud c. hanseni, e. märtsoni, 
r. damsi, b. piersoni, r. piernay, a. hirvoneni, p. kotiranta, G. tucci ja J. anvelti 
meistrikursustel. 2009. aastal tegi soolodebüüdi savonlinna Ooperifestivalil 
väikerolliga l’imperial commissario puccini ooperis „madama butterfly“. laulab 
savonlinna ooperifestivali kooris. alates 2013. aastast on simo breede vanemuise 
teatri solist.

rolle vanemuises: dancairo (bizet’ „carmen“); pisik (sisaski „sööbik ja pisik“); 
lumemees (aintsi „rehepapp“); monsieur reyer, Joseph buquet (Webberi 
„Ooperifantoom”); Johann (massenet’ „Werther”); pritschitsch (lehari „lõbus lesk”); 
robertson ay, northbrook (disney ja cameron mackintoshi „mary poppins”); purjus 
poeet, coridon, bottom (purcelli „haldjakuninganna”); ernst ludwig (kanderi/ebbi/
masteroffi „cabaret”); Zaretski (tšaikovski „Jevgeni Onegin”) jt.

rollid mujal: argante (händeli „rinaldo“); aeneas (purcelli „dido and aeneas“); 
marullo (verdi „rigoletto“); dancairo, remendado ja lillas pastia (bizet’ „carmen”); 
cherardo (puccini „Gianni schicchi“); l’imperial commissario (puccini „madama 
butterfly“); il podesta (mozarti „la Finta Giardiniera“); meeter (m. mattieseni 
„dmeeter“). laulnud solistina baritonipartiid mitmete suurvormide ettekannetel.
tunnustus: aastal 2009 valiti savonlinna ooperikoori „aasta lauljaks”. samal aastal 
pälvis naan põllu nimelise noorte lauljate stipendiumi.



silva (1979, lav Ida Urbel)
boni koncianu - tõnu kilgas
stazi - õiela verrev
kindral rohnsdorff - endel ani



emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise Fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

Olga aasav, kalev kase, mart avarmaa, tartu linn

vanemuise Fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
Fondi on võimalik teha annetusi:

sa tartu kultuurkapital /  seb pank 10102052050006 / sampo pank 334408570002
märksõna: vanemuise FOnd

vanemuise fond tänab: 
Olga aasavit, mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, mati kermast, eero timmermanni, 

tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

ametlik hotellipartner tartus ametlik hotellipartner tartus ametlik hotellipartner tallinnas

aasta toetajaaasta toetaja aasta toetaja ametlik autopartner

as GiGa on vanemuise sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.

kinema



  



P R O D U I T  D E
F R A N C E

www.cognac-larsen.fr

teatrijuht toomas peterson
Muusikajuht paul mägi

balletijuht mare tommingas
draamajuht tiit palu

Lavastusala juht rait randoja
Lavatehniline meeskond kaupo Jalas, taivo põder, tanel pärn, Jüri urbel, urmas poom

dekoratsiooniala marika raudam, mait sarap, ain austa, terje kiho, ahto eller, 
andres lindok, leenamari pirn, sirje kolpakova, aleksandr karzubov, indrek Ots, 

mart raja, armin luik, katrin nigumann, tarvo vassil
kostüümiala ivika Jõesaar, liisi ess, ruth rehme-rähni, külli kukk, edith ütt, ivi vels, 

riin palumets, valentina kalvik, luule luht, tia nuka, elli nöps, natalja malinen, 
inkeri Orasmaa, daisy tiikoja, kaire arujõe, heli kruuse, anneli vassar, marit reinmets, 

Olga vilgats, mati laas, malle värno, Juta reben, henn laidvee
riietusala kai vahter, maris plado, eva kõiv, katrin pullmann

grimm ja soengud mare kuul, Olga belokon, kairi laur, Janika kolju
rekvisiidiala angelika aun, ave liivamägi, kaie uustal

valgusala imbi mälk, maris savik, andres sarv, taivo põder
heli- ja videoala toivo tenno, vladimir holm

kavalehe koostas kai rohejärv 
kavalehe kujundas andra seepter



vanemuine.ee


