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osades

oTHello – jim ashilevi (von krahli TeaTer)
jago – sTen karPov

Cassio – andres mähar
rodrigo / ülemjuHaTaja – karol kunTsel

BraBanTio / monTano / lodoviCo – riho küTsar
desdemona – liis laigna

emilia/ BianCa – ragne Pekarev
 



William shakespeare (1564-1616) 

oli renessansiaegne inglise näitekirjanik ja luuletaja, keda kaasaegses 
mõõtkavas võiks vabalt nimetada maailma näitekirjanduse superstaariks.

Ta sündis köösneri pojana inglise linnakeses stratford-upon-avon ning sai 
ilmselt hariduse kohalikus ladina koolis. 18-aastaselt abiellus ta endast 7 
aastat vanema anne hathawayga. nende kolmest lapsest jäid elama kaks, 
ent kuna üks tütardest suri lastetuna ning teise tütre kolm last jäid samuti 
järglasteta, siis kuulsa kirjaniku vereliin hääbus.

näitleja ja näitekirjanikuna alustas ta londonis tegevust ajavahemikus 1585 
– 1592 (täpsem aeg teadmata), säilinud on info, et 1592. aastal on londonis 
lavale jõudnud mitu tema näidendit. alates 1599. aastast oli ta seotud globe’i 
teatri tegevusega. väidetavalt oli kirjanik ka päris edukas ja lugupeetud 
ärimees ning talle kuulus kodulinnas stratford-upon-avonis linna suuruselt 
teine maja. shakespeare suri 49-aastaselt ning tema surma põhjus pole 
teada. Ta on maetud stratfordi Püha kolmainu kirikusse ning tema hauakivil 
olev epitaaf manitseb tema väsinud luid mitte liigutama. väidetavalt on 
sellest soovist kinni peetud ka kiriku restaureerimise ajal.

shakespeare on kirjutanud rohkem kui 30 näidendit (osade autorlus on 
vaieldav) ja 154 sonetti. Tema näidendid jagatakse tavaliselt kolmeks: 
komöödiad, tragöödiad ja ajaloolised draamad. uurijad arvavad, et ladina 
koolis saadud teadmised antiikmütoloogiast ja antiikaja ajaloost on 
põhjuseks, miks nii paljude shakespeare’i näidendite tegevus toimub itaalias 
või antiikajal. näidendid on suuremas osas kirjutatud blankvärsis, mis on 
klassikalises inglise luules väga levinud värsivorm.

shakespeare’i mõju maailma kultuurile on mõõtmatult suur. Tema teosed 
on läbi sajandite inspireerinud paljusid loojaid ja vaatajaid, tema teostest 

on tehtud palju töötlusi, samuti on need arvukate filmide, ooperite 
ja kujutava kunsti teoste aluseks. inglastel on põhjust shakespeare’i 
tänada ka paljude tänapäeval nii igapäevaste sõnade ja väljendite eest, 
mis väidetavalt on keelde jõudnud just läbi kirjaniku teoste. 2016. aastal 
möödub 400 aastat shakespeare’i surmast, seetõttu tähistatakse 
shakespeare’i aastat.



Fakte shakespeare’i kohta:

• Shakespeare’i vanemad olid ilmselt kirjaoskamatud, samuti olid 
seda ka shakespeare’i naine ja tütred.

• Shakespeare kandis vasakus kõrvas kullast kõrvarõngast – nii 
oletatakse Chandose maali põhjal, mis ilmselt on maalitud natuurist. 
elizabethi-aegsel inglismaal ei kandnud kõrvarõngaid sugugi mitte 
kõik mehed, pigem kuulus see ehe kunstnike ja boheemlaste stiili 
juurde.

• Shakespeare’i pikim näidend on „Hamlet“, mis koosneb 4042-st 
reast.

• Shakespeare’i lühim näidend on „Eksituste komöödia“, mis koosneb 
1770-st reast.

• Shakespeare viimane näidend oli „The Two Noble Kinsmen“ („Kaks 
üllast sugulast“), kirjutatud aastal 1613.

näidendit pole eesti keelde tõlgitud.

• Shakespeare’i näidendites on kokku 13 suitsiidi, neist tuntumad on 
Romeo ja Julia enesetapud tragöödias „Romeo ja Julia“ ning kolm 
vabasurma minekut näidendis „Julius Caesar“ (Cassius, Brutus, 
Portia).

• On ainult 2 Shakespeare’i näidendit, mis on läbivalt kirjutatud 
blankvärsis: „Richard II“ ja „Kuningas John“. Enamikes näidendeis 
on ka proosalõike.



• Ameerikas elavad kuldnokad peavad oma sealse elu eest olema 
tänulikud kirjanik shakespeare’ile. nimelt mainitakse erinevaid 
linnuliike shakespeare’i näidendites rohkem kui 600-l korral, 
kuldnokka on mainitud näidendi „Henry IV“ esimeses osas. Aastal 
1890 otsustas ameeriklane Eugene Schiffelin importida USA-sse 
kõik linnuliigid, kes on shakespeare’i näidendites esindatud, kuid 
puuduvad usa faunast. 60 kuldnokka lasti lahti new Yorgi Central 
Parki ning nüüdseks on populatsioon nii jõudsalt paljunenud, et 
ohustab mitmeid „pärismaalastest“ linnuliike.

• Väidetavalt elas Shakespeare kaksikelu. Londonis oli ta tuntud kui 
kuulus näitekirjanik, oma kodulinnas, kus elas tema pere, tunti teda 
aga kui väärikat ärimeest ja kinnisvaraomanikku.

• Shakespeare’i tuntakse eelkõige kui kirjanikku, vähemtuntud 
on fakt, et ta oli ka näitleja. on olemas kindlad tõendid, et ta on 
mänginud „Hamletis“ Hamleti isa vaimu ning näidendis „Nagu teile 
meeldib“ Adami rolli.



viis müüti shakespeare’ist.

müüdid William shakespeare’i kohta on nii levinud, et sellel müüdimaailmal 
on inglisekeelses maailmas lausa oma nimi: Bardolatry. väike selgitus 
selle nime etümoloogiast: alates 19. sajandist on inglisekeelses maailmas 
shakespeare´i sageli nimetatud bardiks. Termini Bardolatry mõtles välja 
kirjanik g.B.shaw.

esimene müüt: Shakespeare ei kirjutanud oma näidendeid ise.

2011. aastal esilinastunud Roland Emmerichi film „Anonymous“ elustab 
müüdi, et shakespeare’i tööde autor oli hoopiski oxfordi krahv edward de 
Vere. Seda müüti usub ka tunnustatud briti näitleja ja lavastaja Derek Jacobi 
(s 1938), kes on ajakirjanduse veergudel väitnud end uskuvat, et mees, kes oli 
pärit stratford-upon-avonist ja tuntud shakespeare’i nime all, oli tegelikult 
17nda oxfordi krahvi variisik.

lood ja legendid shakespeare’ist, mida rääkisid lugematud näitlejad, 
kirjanikud, kirjastajad, teenrid ja naabrid, tõusid pinnale pea 200 aastat pärast 
shakespeare’i surma, kui james Cowell avaldas oma kahtlused raamatus 
„Some reflections on the life of William Shakespeare“ (mõned mõtted William 
shakespeare’i elust). sellele teosele järgnesid aja jooksul uued avastused ja 
teooriad, sealhulgas ka näiteks avaldused, et shakespeare peitis näljahäda 
ajal teravilja, samal ajal kui paljud kannatasid jne.

suures osas tuginevad kõik taolised väited arusaamale, et tema tööde 
erakordsus ei ole kooskõlas elulooliste faktidega, mida me sellest mehest 
teame.



Teine müüt: Shakespeare’il oli erakordselt suur sõnavara.

üks sagedamini korratav tähelepanek selle kohta, mis teeb shakespeare’i 
tööd nii erakordseks, on arvamus, et tal oli erakordselt suur sõnavara ning 
unikaalne oskus uusi sõnu luua. erinevatel hinnangutel koosnes shakespeare’i 
sõnavara 20st kuni 30st tuhandest sõnast, sõltuvalt sellest, kuidas sõnu 
loendati (osad uuringud on sõnade ainsust ja mitmust lugenud eraldi 
sõnadena). rikkaliku sõnavara teooriat on toetanud ka väga tunnustatud 
teadlased, nt stanley Wells, kes 2003. aastal avaldatud artiklis kirjutas: 
„Shakespeare’i teostes on kasutatud erakordselt ulatuslikku sõnavara ning 
paljud neist sõnadest olid keeles täiesti uued.“

shakespeare’i uurija hugh Craig tegi statistilise ekspertiisi ja avaldas 
seejärel uurimuse, mis analüüsis shakespeare’i sõnavara võrrelduna teiste 
renessansiaegsete kirjanike omadega. uurimusest selgus, et shakespeare’i 
keskmine kasutatud sõnade arv jäi uuritud kirjanike sõnavarade skaalal 
täpselt keskele. uuringu järgi troonis suurima sõnavaraga tabeli tipus john 
Webster ning shakespeare’i positsioon jäi skaalal robert greene’i ning 
john lyly vahele. samamoodi juhtus võrdluses Ben johnsoni ja Thomas 
middletoniga – uute sõnade loomes oli shakespeare nende vahel täpselt 
keskmine.

Tuleb välja, et shakespeare’i keelemehe-maine põhineb peamiselt suurel 
näidendite hulgal, mis on säilinud ja tänini lavalaudadel, erinevalt paljude 
tema kaasaegsete näitekirjanike töödest.

kolmas müüt: Shakespeare oli harimatu.

shakespeare näidendikogu „The First Folio“ (1623) sisaldab tema 
kirjandusliku rivaali Ben jonsoni poeemi, kus jonson surnud kirjaniku 

kohta muuhulgas väidab, et tolle reputatsioon kunstnikuna on tugev, ehkki 
ta oskas vähe ladina ja veel vähem kreeka keelt. selle kommentaari tõttu 
on järeldatud, et shakespeare ei käinud ülikoolis ning oli kas suurepärane 
autodidakt või nimekas pettur. Praegu valitsevatele seisukohtadele toetudes 
on shakespeare siiski lisatud tähelepanuväärsete iseõppijate leheküljele 
Wikipedias. arvatakse, et nimeka neoklassitsisti Ben jonsoni meelest võis 
shakespeare’i ladina keele oskus küll olla vähene, ent see ei tähenda, et 
ta oli harimatu. kui tema haridus vastas seisusele, siis käis kirjanik ilmselt 
strattfordi Kings Free Grammar School’is. selle kooli ürikud pole kahjuks 
säilinud, et tuginedes paberitele, mis on jäänud alles teistest sarnastest 
koolidest, õppis shakespeare ilmselt nii ladina keelt, retoorikat kui kirjandust: 
renessansiaegsete humanistide teoseid ning klassikalisi ladinakeelseid 
autoreid, nagu Cicero, Ovidius, Seneca, Vergilius jt.

neljas müüt: Shakespeare oli üksildane kunstnik.

üldiselt räägitakse shakespeare’ist kui eraklikust ja üksildasest mehest, 
õigemini on teda enamasti niisugusena kujutatud. Praeguseks on teadlased 
ammu veendunud, et kaasautorlus oli shakespeare’i-aegses teatris reegel, 
mitte erand. jonathan hope’i lingvistiline näidendite analüüs kinnitab, et 
shakespeare tegi koostööd vähemalt kolme kaasaegse dramaturgiga: john 
Fletcheri, Thomas Middletoni ning George Wilkinsiga ning seda vähemalt 
nelja teose puhul: „Henry VIII“, „The Two Noble Kinsmen“ („Kaks üllast 
sugulast“, eesti keelde tõlkimata näidend), „Timon Ateenast“ ja „Perikles“.

mitmed teadlased usuvad, et tolleaegsed näidendid pandi sageli näitlejatele 
personaalselt mõeldud osadest „tükkhaaval“ kokku. Lõplik teos valmis seega 
autori, näitleja ja teiste teatriga seotud isikute koostöös.



viies müüt: Shakespeare’i armastusluule on pühendatud naisele.

Oscari võitnud film „Armunud Shakespeare“ portreteerib kirjanikku, kes 
läkitab kõrgest soost daamile armastust ja imetlust täis sonette. on aga 
selgunud, et ilmselt on 126 esimest sonetti 154st pühendatud meessoost 
armsamale, kellelegi mr W.h.-le. uurijad pakuvad, et renessansiaeg ei olnud 
samasooliste vastastikuse külgetõmbe suhtes nii tõrjuv kui hilisemad 
ajastud. kirjandusuurija margareta de grazia väidab aga, et hoopis suurem 
skandaal on peidus shakespeare’i ülejäänud 28-s sonetis, mis on pühendatud 
salapärasele „Tõmmule Daamile“. Temakese tumedam nahk, väidab Grazia, 
oleks võinud põhjustada tolleaegses ühiskonnas hoopis suurema sotsiaalse 
barjääri kui mister W.h. sugu.

/Refereeritud ajalehest „The Washington Post“. Ari Friedlander: Five myths 
about William Shakespeare/





William Shakespeare’i näidend „Othello“

William Shakespeare’i tragöödia „Othello“ (originaalpealkirjaga „The 
Tragedy of Othello, the Moor of Venice“) on arvatavasti kirjutatud aastal 
1603. näidendi aluseks on itaalia kirjaniku giovanni Battista giraldi (rohkem 
tuntud nime all Cintio) 1565 aastast pärinev jutustus „Un Capitano Moro“ 
(Moorlasest kapten). Lugu ilmus tema novellikogus „Ecatommiti“, mis 
koosneb Giovanni Boccaccio „Dekameroni“-laadselt paljudest väikestest 
lugudest. arvatakse, et Cintio loo süžee võib põhineda 1508. aasta paiku 
Veneetsias reaalselt toimunud sündmustel. Tema „Moorlasest kaptenis“ on 
ainult üks nimeline tegelane - disdemona, ülejäänud tegelasmääratlused 
on üldnimelised: moorlane, lipnik, lipniku naine jne. disdemona suu kaudu 
laseb Cintio kõlada ka oma loo moraalil: euroopa naistel on arutu abielluda 
teistest rahvustest temperamentsete meestega.

shakespeare’i eluajal Cintio jutustust inglise keelde ei tõlgitud, ent ometi on 
uurijad veendunud, et shakespeare pidi looga mingil moel kokku puutuma. 
võimalik on, et lugu jõudis shakespeare’ini prantsuskeelse tõlke kaudu, 
mis ilmus aastal 1584. arvatakse ka, et mõningal määral võisid kirjanikku 
inspireerida umbes aastal 1600 kuninganna elizabethi juures audientsil 
käinud moorlaste delegatsioonid marokost. shakespeare’i näidend 
erineb Cintio jutustusest omajagu, eriti suured on erinevused disdemona 
surmamises ja sellele järgnevas. selles teoses tapavad moorlane ja lipnik 
naise üheskoos, pekstes ta liivakottidega surnuks.

Esimesed teated Shakespeare’i näidendist „Othello“ pärinevad aastal 
1604 ilmunud kuulutusest, kus öeldakse, et hingedepäeval esitavad Tema 
Majesteedi näitlejad näitemängu „Veneetsia moorlane“. Arvatakse siiski, et 

„oTHello” esmaTrüki kaas, 1622



näidend võis esietenduda juba ka aastal 1603 ning mõned uurijad usuvad, 
et õige aastaarv võib olla veel varasem: 1601 või 1602. Trükis ilmus näidend 
esmakordselt aastal 1622.

mis puutub othello tegelaskujusse, siis pole siiani lõplikult selgeks vaieldud, 
millisesse rassi shakespeare’i moorlane kuulus. shakespeare’i – uurija e.a.j. 
honigmann tõdeb, et andmed on vastuolulised. kriitikud kinnitavad, et 
termin „moorlane“ viitab küll tumedamale nahavärvile, ent kuna koos selle 
sõnaga kasutatakse ka märksõnu „aafriklane“, „somaallane“, „etiooplane“, 
„neeger“, „araablane“, „berber“ ja isegi „indialane“, siis on tõe selgitamine 
keerukas. kuna shakespeare’i othello end näidendi tekstis korduvalt ise 
mustanahaliseks nimetab, siis võiks see olla juhtniidiks, ent uurija honigmanni 
jaoks pole see pädev argument, sest tema andmetel võis elizabethi-aegses 
maailmas sõna „must“ tähendada lihtsalt tõmmunahalist. Jago nimetab 
näidendis othellot korduvalt barbariks, viidates justkui mehe Põhja-aafrika 
päritolule, seevastu Roderigo ütleb Othello kohta „paksuhuuleline“, mis viitab 
pigem sahara kõrbe piirkonnale. on ka levinud seisukoht, et shakespeare’i 
inspireeris othello tegelaskuju loomisel abd el-ouahed ben messaoud ben 
mohammed anoun – Berberi kuninga saadik kuninganna elizabeth i juurde 
aastal 1600.

esimene mustanahaline näitleja, ira aldrige, astus othellona londonis 
teatrilavale aastal 1833. suuremalt jaolt on maailma teatrimetropolides 
othello roll olnud aga mustaks värvitud näoga valgenahaliste näitlejate 
mängida: Edmund Kean (1814), Ralph Richardson (1937), John Gielgud (1961), 
Laurence Olivier (1964), Anthony Hopkins (1981), Orson Welles (1952, film).

„Othello“ on läbi aegade olnud üks Shakespeare’i enimmängitud näidendeid, 
juba 17. sajandist on teada palju erinevaid lavastusi. 1660nda aasta 
lavastusega, mille tõi lavale Thomas killigrew’ Kings Company on seotud 
veel üks teatriajalooline sündmus: lavastuses mängis desdemonat margaret 
huges ning arvatakse, et see oli esimene kord, kui inglismaal avalikkuse ees 
astus lavale professionaalne näitlejanna.

Shakespeare’i „Othello“ on sageli inspireerinud ka heliloojaid, koreograafe 
ning filmirežissööre. 1816. aastal valmis ooper Gioachino Rossinil, 1887. 
aastal giuseppe verdil. verdi ooperist on teinud filmiversiooni nimekas 
režissöör Franco Zeffirelli (1986, nimiosas Placido Domingo). Kuulsatest 
koreograafidest on „Othellost“ inspiratsiooni saanud Jose Limon (The 
Moor’s Pavane Henry Purcelli muusikale, kus moorlase rolli on tantsinud 
ka rudolf nurejev). 1985. aastal esietendus hamburgi balletiteatris john 
Neumeieri „Othello“, kus muusikana kasutati Arvo Pärdi, Alfred Schnittke 
jt teoseid. 2002. aastal lõi koreograaf Lar Lubovitch Elliot Goldenthali 
muusikale kaasaegse täispika balleti, mis esietendus suure menuga san 
Francisco balletiteatris.

Esimene filmiversioon „Othellost“ jõudis kinolinadele 1952 režissöör Orson 
Wellesi must-valge film noir-nägemusena. Welles mängis filmis ise ka nimiosa. 
Režissöör Stuart Burge’i filmi (1965) peaosatäitja oli kuulus Laurence Olivier. 
1989. aastal tegi „Othellost“ oma filmiversiooni nimekas inglise lavastaja 
Trevor nunn, nimiosas oli mustanahaline ooperilaulja Willard White. 1998. 
aastal tegi oma adapteeritud versiooni „Othellost“ India filmikompanii 
malayalam, film kannab pealkirja „Kaliyattam“.





lavastused eestis:

1910 estonia, lav k. jungholz. othello – Th. altermann, desdemona –  
n. Pinna, jago – P. Pinna

1924 estonia, lav a. lauter. othello – a. lauter, desdemona – e. villmer, jago 
– h. laur

1931 narva teater, lav e. lemmiste. othello – F. malmsten, desdemona –  
a. ulm, jago – a. Bergerer

1936 Tallinna Töölisteater, lav a. särev. othello – a. särev, desdemona –  
a. reial ja l. römmer, jago – o. Põlla

1939 ugala, lav e. Tinn. othello – e. Tinn, desdemona – T. kukk, jago – j. ots

1949 estonia, lav a. särev. othello – k. karm, a. lauter; desdemona –  
a. Talvi, h. viisimaa; jago – a. eskola, r. Tarmo

1963 estonia (g. verdi ooper), lav P. mägi. othello – a. Püvi, k. karask 

desdemona – l. Panova, a. külvand, jago – g. ots, T. kuusik

1986 ugala, lav m. karusoo/ k. raid. othello – r. malmsten, desdemona –  
k. saldre, jago – a. lepik, v. saldre

1994 rakvere teater, lav m. mikiver. othello – m. mikiver, desdemona –  
a. semjonova, jago – r. Baskin

1997 vanemuine (g. verdi ooper), lav m. mikiver. othello – i. kuusk, 
Desdemona – P. Lill, P. Levandi, Jago – J. Zahharov

2002 Von Krahli Teater. „HOT“ (M. Undi töötlus W. Shakespeare´i näidendist). 
HOT- J. Ulfsak, Jack - E. Laur, Demona – L. Vahtrik.

2005 eesti draamateater, lav h. helllwig (rootsi). othello – j. rekkor,  
desdemona – m. avdjuško, jago – m. malmsten

2005 Estonia (G. Verdi ooper), lav R. Langbacka (Soome). Othello –  
B. Maisuradze, S. Nayda, Desdemona – O. Dyka, J. Zelenskaja, P. Lill,  
H. Veskus, Jago – J. Zahharov, R. Elp, S. Nayda

2012 estonia (ballett), lav m.kesler. othello – a. Prigorovski, desdemona –  
e. andre, jago – s. upkin

2016. aastal jõuab W. Shakespeare’i „Othello“ esmakordselt Vanemuise 
draamalavale.



külalised vanemuise lavastuses 
„othello“

maarja viiding (s 1985) on vabakutseli-
ne lavastuskunstnik. 

Ta on õppinud Tallinna Polütehnikumis 
fotograafiat, saanud bakalaureusekraa-
di Tallinna kunstiülikoolis filmi- ja stse-
nograafia erialal ning täiendanud end  
Peterburi riiklikus Tehnoloogia- ja  
disaini-ülikoolis kostüümi- ja moekunsti 
alal.

liis laigna (s 1984) on vabakutseli-
ne näitleja. Ta on lõpetanud näitleja 
erialal Tartu ülikooli viljandi kultuu-
riakadeemia ning töötanud näitlejana  
Pärnu endla trupis. liis on lõpetanud ka  
õenduse eriala Tartu Tervishoiu kõrg-
koolis. alates 2016. aasta sügisest on liis 
taas Pärnu endla näitetrupi liige.

jim ashilevi (s 1984) on kirjanik, lavas-
taja ja näitleja. Ta on lõpetanud Tallinna 
ülikooli audiovisuaalse meedia erialal 
ning Tartu ülikooli viljandi kultuuriaka-
deemia lavastaja erialal. jim on juhtinud 
mitu hooaega eTv kultuurisaadet oP! 
ning kuulub von krahli Teatri truppi.

esko salervo (s 1955) on soome näite-
kirjanik ja stsenarist. Ta on esmalt lõpe-
tanud helsingi ülikooli bioloogina ning 
saanud seejärel soome Teatrikõrgkoo-
list dramaturgia litsentsiaadi teadusliku 
kraadi.

on muuhulgas töötanud kemi teatri ju-
hina ning soome näitekirjanike liidu 
juhina. hetkel töötab soome Yleisradio 
programmiarendusspetsialistina.



Taavi kerikmäe (s 1976) on helilooja, 
muusik ja muusikaõpetaja. Ta on lõpe-
tanud eesti muusika ja Teatriakadee-
mia magistrantuuri klaveri erialal ning 
täiendanud ennast lyoni kõrgema riik-
liku muusika ja Tantsu konservatoo-
riumis kaasaegse muusika interpretat-
siooni erialal. Taavi on eesti muusika ja  
Teatriakadeemia nüüdismuusika ja  
improvisatsiooni keskuse juhataja.

Hellar Bergmann (s 1970) on vaba-
kutseline näitleja, lavalise liikumise 
ja lavalise võitluse õppejõud viljandi  
kultuuriakadeemias ning eesti muusika  
ja Teatriakadeemias. lisaks karate 
treener (7-kordne eesti meister). Ta on 
lõpetanud venemaa Teatrikunsti aka-
deemia (giTis) näitleja erialal ning omab 
magistrikraadi lavalises liikumises.

margus vaigur (1967) on valguskunst-
nik. Ta on lõpetanud viljandi kultuuri-
kolledžis valguskujunduse eriala ning 
töötanud ugala teatris valgusmeistrina. 
hetkel Pärnu endla valgusala juht ja  
valguskunstnik.





Teatrijuht Toomas Peterson
draamajuht Tiit Palu

muusikajuht Paul mägi
Balletijuht mare Tommingas

lavastusala juht rait randoja
lavatehniline meeskond: rello lääts, kaupo jalas, Taivo Põder, Tanel Pärn, jüri urbel, urmas Poom
dekoratsiooniala: marika raudam, ain austa, ahto eller, andres lindok, Terje kiho, leenamari Pirn, 

katrin nigumann, sirje kolpakova, aleksandr karzubov, indrek ots, mart raja, 
armin luik, mait sarap, Tarvo vassil, eino reinapu  

grimm ja soengud anne-ly soo, erle vannus, anne-marie kivioja-noormaa
kostüümiala ivika jõesaar, liisi ess, ruth rehme-rähni, külli kukk, edith ütt, ivi vels, heli kruuse, 

natalja malinen, luule luht, Tia nuka, kaire arujõe , riin Palumets, irina medvedeva, valentina kalvik, 
inkeri orasmaa, daisy Tiikoja, elli nöps, anneli vassar, marit reinmets, juta reben, mati laas, 

malle värno, henn laidvee
riietusala raina varep, kai vahter, kadri kangur

rekvisiidiala liina martoja, kaie uustal, ave liivamägi, angelika aun
valgustusala andres sarv, imbi mälk, maris savik, Taivo Põder

Heliala andres Tirmaste, Toivo Tenno, vladimir holm
kavalehe tekstid anu Tonts

kavalehe kujundus andra seepter
kavalehe fotod maris savik

kaane- ja plakatifoto miguel vallinas
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kinemaViimseni lihvitud liikumine...

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.

lavastuses kasutatakse firma led lenser taskulampe.



vanemuine.ee


