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NO66
Iphigéneia Aulises
Euripides/Marshall

Lavastaja Lorna Marshall: 
Euripides kirjutas “Iphigéneia Aulises” oma elu lõpul, pärast 
seda, kui oli näinud aastakümneid kestnud sõdadeperioodi 
Kreekas – kui ta oli näinud võite, kaotusi ja hinda, mida 
inimesed pidid maksma. Kurb küll, kuid mis oli tõsi umbes 400 
aastat eKr, on tõsi ka täna. Mõned probleemid, tundub, ei kao 
kunagi. 
See on võimas näidend ja seda mitte ainult oma ajatu teema, 
vaid ka stiili poolest – Euripides julges liita tumeda komöödia 
inimlike valikute tragöödiaga ning psühholoogilise realismi koori 
füüsilise energiaga. 
Põnev, traagiline, naljakas – see on meisterautori meistriteos. 
Säärane, mis tungib inimlike valikute südamikku. 
 
Lorna Marshall on nimekas briti lavastaja ja õppejõud, kelle 
erialaks nimetatakse “physical performance” – “füüsiline 
etendamine”. Ta on töötanud koos sääraste Lääne teatri 
suurnimedega nagu Jacques LeCoq ja Etienne Decroux, 
samuti on ta lähedalt kursis erinevate jaapani teatri laadidega 
nagu no, kabuki ja butoh.
 
Euripides 
Iphigéneia Aulises 
Tõlkinud Anne Lill 
 
Lavastaja ja lavakujundus Lorna Marshall 
Lavastaja assistent Jüri Nael 
 
Laval Tambet Tuisk, Rasmus Kaljujärv, Jaak Prints, Mirtel Pohla, 
Eva Klemets, Marika Vaarik, Risto Kübar ja Gert Raudsep

Esietendus 17. märtsil
Etendused 19/20/22/23/24 märtsil ja 2/3/4/5/13/14 aprillil

UUS!





NO73
Võtame uuesti!
Frayn/Ojasoo/Semper

“Võtame uuesti!” oli järgmine Ojasoo-Semperi ning NO99 
trupi koostöö pärast “Ühtset Eestit”. Oli selge, et pärast 
avalikkuse struktuurimuutust pidi tegema midagi teistsugust, 
isegi vastupidist. Teiseks: nn pretensioonitut komöödiat ei 
olnud me varem teinud. Tema ilmumine NO99 mängukavasse 
oli selgelt kontseptuaalne käik. See oli järjekordne invasioon 
mitmekesisesse teatridžunglisse. Ja kolmandaks: sel 
komöödial on pretensiooni. Kiiruse ühendamine täpsusega, 
puänteerimisoskuse lihvimine, musikaalsus rütmide tabamisel – 
need on mõned märksõnad, mida “Võtame uuesti!” näitlejatelt 
nõuab. 

Kuid on üks põhjus veel. Selleks on kultuuripoliitika. Mitte ainult 
siin, Eestis, vaid ka mujal, kogu maailmas. Kultuuripoliitika, mis 
põhineb parempoolsel liberalistlikul mõtteviisil, ütleb – ja viimasel 
ajal üha enam –, et ka säärased valdkonnad, mis ei ole kunagi 
olnud mõeldud selleks, et nad tooksid otsest majanduslikku 
kasu, peaksid seda ometi tegema. Teisisõnu: kultuur suutku 
võimalikult palju ise ära elada. 

Seetõttu läheb ka Teater NO99 mängima Salme 
Kultuurikeskusesse. Seal on suurem saal – sinna mahub rohkem 
inimesi. Me kaaperdame konteksti, kus on tavaliselt harjutud 
nägema hoopis teistsuguse ideoloogia ja eesmärkidega teatreid 
kui NO99. Ja see kaaperdamine on väga teadlik. Meid huvitab, 
millised uued tähendused tekivad: meile, lavastusele, Salme 
Kultuurikeskusele. Milline uus kontekst luuakse. Me oleme vahel 
öelnud, et Teater NO99 soovib iga lavastusega liikuda tundmatule 
maa-alale: sest see on ohtlik, erutav, raske ja lõbus. Ja seda me 
teeme ka nüüd.

Autor Michael Frayn
Lavastajad-kunstnikud Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Laval Teater NO99 trupp

Etenduse pikkus 2 tundi ja 20 minutit, üks vaheaeg.
Etendused 28/29/30 märtsil. NB! Etendused toimuvad
Salme Kultuurikeskuses!





NO74
(Untitled)
Lagle/Eelmaa

Lavastus “Untitled” on mitmete poeetiliste kujundite jada, mis 
kokkuvõtvalt laotab vaataja ette hetked ühe inimese elust. 
See inimene ei ole eriti sotsialiseerumisaldis. Ta tegeleb pigem 
loomingu kui argipäevaga. Temas on mitu sisemist konflikti, 
aga ka ümbritsevaga ei saa ta ree peale. Kuid miks peaks see 
meid huvitama? Aga sellepärast, et juba Freud kirjutas oma 
teoses “Ahistus kultuuris”, et selles olukorras on enamik meist. 
Kuidas pääseda? Kas leida reaalsusele asendusmõnusid, 
püüda tegelikkus unustada või teha katse reaalsust muuta? 
Mõned inimesed ei vali aga ühtegi neist kolmest võimalusest. 
Nad lihtsalt... haihtuvad ära. 

Millisele kohale paigutub “Untitled” Teater NO99 lavastuste 
mosaiigis? Nii mitmedki leiavad, et antud lavastus kuulub 
teatud määral kokku Uku Uusbergi “Pea vahetusega”. Sarnase 
tundetooniga püüeldakse siingi harmoonia poole. Kuid Lauri 
Lagle lavastus on fragmenteeritum, üksikud stseenid ei järgne 
üksteisele loo jutustamise loogika kohaselt, näitlejad ja nende 
rollid ei pruugi alati samastuda, vaid vahel asub roll ka näitlejast 
veidi väljaspool ning teda näidatakse, mitte ei elata välja. 
Säärane teatritegemise laad ei ole parem ega halvem kui teised 
laadid. Kuid temas on tahet, mis paneb ennast kuulama. 

Lavastaja Lauri Lagle 
Kunstnik Liisi Eelmaa
Laval Teater NO99 trupp

Etendus kestab umbes 3 tundi, üks vaheaeg
Etendused 10/11/12 aprillil. NB! Viimased etendused!





NO68
Misery
King/Klemets/Mändla

Tuntud põnevusromaanide autori Stephen Kingi sõnul turgatas tal 
esimest korda mõte kirjutada lugu maniakaalsest kirjandusfännist 
ja paralüseeritud kirjanikust lennukis magama jäädes. Silme ette 
kerkisid mingid pildid, mingid tegelased, ning unenäos sündinud 
struktuur osutus sedavõrd tugevaks, et sellele tuginevast 
romaanist on saanud Kingi kunstiliselt üks olulisemaid teoseid. 
Nonii. Kuid miks on vaja seda teada teatrikülastajal?

Aga sellepärast, et nii Marika Vaarik kui ka Peeter Volkonski 
on näitlejad, kellel on eriline nina vastuoluliste, peaaegu et 
unenäoliste inimtüüpide mõistmiseks ja nende mängimiseks. 
Poleks midagi lihtsamat, kui hakata mängima kas ründavat 
maniakki või hirmunud ohvrit, mõned kätteõpitud nipid ja publik 
oleks põrmus. Kuid Vaarik ja Volkonski astuvad siit sammu edasi. 
Nad ei astu kohtumõistjateks, vaid mängivad oma rolle nii, et 
inimeses paljastub hull ja hulluses kumab inimene. 

Vaarik ja Volkonski on ka näitlejad, kes ei uudista inimesi 
nagu loomaaiakülastajad piidlevad loomi. Nad ei kogu tänaval 
jalutades “põnevaid karaktereid” või “naljakaid nägusid”. See 
kõik oleks formalistlik. Selle asemel näeme me lava peal mingeid 
kujutlusi, mingeid pilte, näitleja eripärasest fantaasiast (sest 
näitleja fantaasia töötab teistmoodi kui kirjaniku oma, ta on palju 
tegevuslikum ja abstraktsem) tõusvaid suhteid ja vallanduvaid 
emotsioone. Näeme näitlejaid, kes on lava peal vaimukad, kerged 
ja elegantsed, kuigi lugu ise on õõvatekitav.

Autor Stephen King
Lavastaja Eva Klemets
Kunstnik Kairi Mändla
Laval Marika Vaarik ja Peeter Volkonski (külalisena)

Etendus kestab 2 tundi ja 40 minutit, üks vaheaeg
Etendused 2/3 märtsil ja 20/21/23/24 aprillil





NO69
Three Kingdoms
Stephens/Nübling/Semper

“Three Kingdoms” tuli välja Tallinnas, etendus seejärel 
Münchenis, osales talvel festivalil Hamburgis, läheb aprillis 
etendustega tagasi Münchenisse, maikuus Londonisse ning 
osaleb juunis festivalidel Berliinis ja Viinis. Ning jah – Viini festival 
ei ole midagi muud kui Wiener Festwochen.
Münchenis, olgu öeldud, on “Three Kingdoms” tõeline hitt. 
Etendused olid sügisel
viimseni väljamüüdud, kriitika oli ülevoolavalt tunnustav ning
festivalikutseid tuli rohkem, kui oli võimalik vastu võtta. Ja
ennekõike olid need “Braavod!” näitlejatele. See aga tähendab:
Münchenis aplodeeriti püsti seitses NO99 näitlejatele.
“Three Kingdomsi” puhul oli meie teatril kaks eesmärki.
Esiteks: koostöö jõulise ning huvitava lavastaja Sebastian
Nüblingiga. Teiseks: koostöö jõuliste ning huvitavate näitlejatega.
Kokkušeigitud kokteil ei muutunud aga ühtseks massiks,
vaid säilisid ka erinevate teatritraditsioonide eripärad. Brittide
tekstikesksus. Sakslaste võimsad soolod. Ja eestlaste trupina
koosmängimise oskus, keskendumine lavastusele, mitte
publikule, lojaalsus kunstilisele ideele ning partnerite väga tundlik
tajumine. Ja lisaks sellele, kirjutati Saksa pressis, on NO99
näitlejad ka lihtsalt väga ja väga andekad. Jah. Liialdamata võib
öelda, et NO99 näitlejad avasid Münchenis eesti kultuuri jaoks
ühe ukse, mis siiani oli olnud suletud.

Autor Simon Stephens
Lavastaja Sebastian Nübling
Kunstnik Ene-Liis Semper
Laval Teater NO99 trupp, näitlejad Münchner Kammerspielest ja
Londonist

Etendused 17/19/20/21/23/24 aprillil Münchner 
Kammerspieles



















Lavastust tuleb vaadata tervikuna

Lars Wittershagen

Sa ütlesid hiljuti, et ei ole palju teatrikriitikuid, kes 
suudaksid lavastusmuusikast (Schauspielmusik) kirjutada. 
Miks?

Kuna enamik kriitikuid ei tunne piisavalt hästi muusikat. Lisaks 
on viimase 10-15 aasta jooksul toimunud lavastusmuusikas 
mitmeid arenguid ning neil lihtsalt puudub sõnavara 
selle käsitlemiseks. Pealegi on levinud arvamus, et hea 
lavastusmuusika on säärane, mida ei kuule – see on miski, mis 
subtiilselt toetab lavalist tegevust. Ja kui ei kuule, siis ei oska 
ka rääkida.

Millised on olnud need arengud?

Esiteks tehnilised. Kunagi oli muusika lavastuses vajalik 
ennekõike selleks, et katta stseenide üleminekuid või lavalisi 
ümberehitusi, kui dekoratsiooni liigutati. Seejärel Brechti 
laines toodi sisse laulud, mis olidki aga sissekirjutatud 
tegelastevaheliste suhete illustreerimiseks. Viimane kümnend 
on näinud analoogvõimaluste asendumist digitaalsetega ja see 
tähendab, et üha enam on võimalik. Sul on võimalik tekitada 
3D efekte, tuua sisse väga erinevaid tasandeid ja muidugi 
tähendab see ka lavastusmuusika rolli muutumist. 
Sest teiseks ongi muutused olnud ka sisulised. Tänasel päeval 
tähendab lavastusmuusika seda, et sa pead stseene niiütelda 
saatma. See on koostöö. Mina tunnen ennast näiteks proovides 
nagu lisanäitleja, kelle ülesandeks on anda proovile uusi 
impulsse. Seetõttu peab ka lavastusmuusik olema proovides 
nende algusest peale, ta pakub välja esimestest proovidest 
alates mingeid lahenduskäike, võimalusi, stseenilahendusi.
Kolmas muutus on seotud muutustega tehnilistes lahendustes. 
Kuna muusika loomine on muutunud odavamaks, siis 
võimaldab see ka kiiremini reageerida ja läbi proovida 



hulgaliselt erinevaid variante. Varem pidid sa juba enne 
proovide algust minema orkestriga stuudiosse ja seal lood 
valmis lindistama. Tänapäeval saadab aga lavastusmuusik 
prooviprotsessi algusest kuni lõpuni ning iga päev võib ta välja 
tulla mingi uue olulise ideega. 

Kuidas sa enda rolli sõnastaksid?

Mind ei huvita anonüümsete lavastusest sõltumatute 
helimassiivide loomine, mis elaksid iseseisvat elu. Ma olen 
lavastuse teenistuses. Ainult see, mis on vajalik antud 
lavastuses, on oluline ja tähtis. Ja sugugi mitte kõik lavastused 
ei vaja muusikalist kujundust. Ma olen valmis ka sääraste 
juures koostööd tegema ja ütlema, et antud lavastus ei nõua 
muusikat.

Kuidas sa oma tööd alustad?

Minu jaoks on väga oluline nn Bauprobe (mõned kuud enne 
esietendust ehitatakse üles lavakujundus tema täismõõtmetes 
– toim.). Sealt saan ma esimese pildi, esimese ettekujutuse 
kasvõi sellest, millist instrumentaariumi on vaja ja millised 
kõlavärve on huvitav kasutada. Teiseks lavastajaga rääkimine. 
Kui ta näiteks ütleb, et tema arvates sobiksid antud lavastusse 
kajad, siis ma saan juba siit edasi töötada. “Three Kingdomsi” 
puhul mainis Sebastian Nübling James Blake’i muusikat, 
aga see ei tähendanud otseselt tema lugude sissetoomist, 
vaid kuna Blake’i muusika põhineb väga palju madalatel 
bassihelidel, siis hakkasingi töötama nendega. Muidugi loen 
läbi ka teksti ja tutvun muude materjalidega.

Kas saab eristada ja öelda, et sulle on oluline ennekõike 
atmosfääride loomine või väga otseste emotsionaalsete 
reaktsioonide tekitamine või mingi tähenduse 
illustreerimine?

Kõik on võrdselt tähtsad. Tuleb kasutada erinevaid teid 
paralleelselt. Mina töötan näiteks väga palju leitmotiividega, 



mis moodustavad lõpuks kogu lavastuse emotsionaalse ja 
atmosfäärilise mustri. Leitmotiive varieerides, neid ümber 
seades võibki moodustuda lavastuse muusikaline muster. 
Minu jaoks on väga olulised ka rütmid. See, mil moel muusika 
rütmistab lavastust, midagi fokusseerib, midagi osadeks 
jaotab. Lisaks meeldib mulle töötada kontrapunkti põhimõttel 
– pakkuda välja muusika, mis töötab stseenile vastu, et tekiks 
teine tasand.

Sind huvitab seega ennekõike abstraktsus ja mitte 
tähenduste illustreerimine, nt mõne laulu sulandamine 
lavastusse, kuna selle sõnad räägivad lavastuse teemast?

Jah, intellektuaalselt midagi kommenteerida ma oma 
lavastusmuusikaga ei soovi. Näiteks olen ma alati kohal ka 
lugemisproovides, kui teksti esimest korda ette loetakse. Kuid 
ma ei kuula seal teksti teemasid või tähendusi, vaid näitlejate 
häälte kõla. Ma saan juba markeerida ära huvitavamad hetked, 
mõelda, mida mingi konkreetse häälega teha saab, kus tekib 
mingi huvitav rütm jne. Teatris sõltub väga palju siiski ka 
mitte ainult abstraktsetest soovidest, vaid ka konkreetsetest 
inimestest, nende häälematerjalist või ka näiteks sellest, et 
mõned näitlejad ammutavad proovis kõlavast muusikast 
inspiratsiooni, nad reageerivad sellele, aga teisi ajab see närvi. 

On sul mingeid konkreetseid põhimõtteid, millest sa 
lähtud?

Lavastuse vaatamine tervikuna. Kui näiteks terve lavastuse 
jooksul pole kasutatud naturaalseid helisid, näiteks looma 
urisemist, siis ei ole mõtet teda ka lavastuse lõpul korraks 
panna. See võib kõlada enese piiritlemisena, aga see võibki 
põnev olla.

Üks Eesti maalikunstnik on väljendanud sama mõtet: ta 
võib detailideni korrata ühte ja sama maali, kuna piiratud 
tingimused pakuvad tegelikult palju võimalusi.



Jah. Pearaskus on siin muidugi selles, et kuidas leida idee 
esimese pildi jaoks. 

Mis sind inspireerib?

Ma muidugi kuulan väga palju muusikat, loen palju ilukirjandust, 
aga ennekõike vestlused teatri sees. Paljud lavastusmuusikud 
teevad mingeid asju ka väljaspool teatrit, produtseerivad 
midagi või kirjutavad omi lugusid, aga mina mitte. Ma ei tööta 
väljaspool teatrit, sest ma ei saa sealt piisavalt inspiratsiooni. 
Ma vajan loomingulist suhtlust.
Mul puudub vajadus üksi muusikat teha. Kunagi ma tõesti 
kirjutasin laule ja isegi tekste neile, aga ma ei olnud nendega 
üldse rahul. Võib-olla kui oleksin leidnud kellegi, kes oleks 
lõpuks ometi normaalseid tekste kirjutanud, oleksin praegu 
popmuusikas. Aga seda ei juhtunud. Olen teatris. 

Sa oled läbi viinud ka workshope. Kuidas õpetada 
lavastusmuusikat?

Ega seda väga õpetada muidugi ei saa. Keskendun tavaliselt 
üksikutele hetkedele, näiteks tegime Sebastianiga viimati 
Zürichis “Kuningas Oidipust” ja seal oli 30-40 liikmeline koor, 
kes pidi kooris kõnelema ja ma tegelesin intensiivselt sellega 
ning hiljem rääkisin kõnekoori loomisest ka õpilastele. Aga 
mis võib-olla peamine: lavastusmuusikud peavad ise stseene 
arendama. Nad peavad õppima stseene loominguliselt 
arendama, neid kasvatama. 

See tähendab, et muusika peab olema sedavõrd 
lavastusega seotud, et tema eraldi eksponeerimine on 
peaaegu et mõttetu?

Jah. Muidugi võib lindistada ka plaate näiteks lauludega, 
mis lavastuses on, aga reeglina on lavastusmuusika ilma 
konkreetse lavastusliku kontekstita mõttetu. Teater on juba 
säärane kunst, millest midagi järele ei jää. Vahel võetakse küll 
mõni lavastus üles, aga kas tõesti viitsib keegi vaadata telekast 



kümne aasta vanust lavastust?

Kas sind teeb see ajalikkus ka kurvaks?

Jah.

Mis oli “Three Kingdomsis” sinu jaoks uut?

Bassimuusika kasutamine säärasel moel. Ma suhtusin veidi 
skeptiliselt, kuid millegipärast antud lavastuse kontekstis 
funktsioneeris see hästi. Miks, ei teagi. Ja teiseks töötasin 
esimest korda laulva meesnäitlejaga. Olen laulude kallal koos 
naistega varem küll töötanud ja korra ühe vanema mehega, aga 
Ristoga koostöö oli siiski uus kogemus. Tal on väga hea hääl ja 
üleüldse oli see kogemus väga inspireeriv.

Ait...

Üks asi, mida ma sooviks öelda. Minu jaoks on väga oluline 
ka koostöö helitehnikutega. Kui on valida, kas hea muusika 
on salvestatud halvasti või halb muusika hästi, siis ma valin 
viimase. Hea helitehnik võib väga otsustavalt mõjutada kogu 
lavastuse muusikalist kõla ja seeläbi ka lavastuse tähendusi, 
emotsioone, atmosfääre. Nad võivad lavastust ka väga palju 
edasi aidata, kui neil on kirg ja hea käsitööoskus, aga mis 
peamine: nad peavad suutma nii emotsionaalselt kui ka 
intellektuaalselt jälgida seda, mis laval toimub. Hindangi kõige 
kõrgemalt neid helitehnikuid, kes valdavad täiuslikult maja 
tehnilisi võimalusi ja suudavad öelda, mida saab teha ja mida 
mitte ning teha ka ettepanekuid, mida saab v e e l teha, aga 
kellel on ka oma loominguline kontseptsioon, millega ma saan 
kas nõustuvalt või eitavalt suhestuda.

Lars Wittershagen on juhtivaid Saksa lavastusmuusika loojaid. 
Tema loodud on ka lavastuse “Three Kingdoms” muusikaline 
kujundus.



Teater NO99 Internetis - www.no99.ee

Piltetite ostmine

Teater NO99 pileteid on võimalik osta Internetis aadressilt www.
piletimaailm.com
Piletimaailma lehele saab ka teatri kodulehe sektsioonist 
“Piletid”.

Tihti tekib olukordi, mil on vaja kiiresti midagi kohe öelda või 
jagada. Nii edastame infot lisaks kodulehele veel nelja kanali 
kaudu.

E-mail – Teater NO99 listiteated

See on kõige mugavam moodus pileti- ning müügiteadetega 
kursis olemiseks. Liitu teatri mailinglistiga www.no99.ee 
alamlehel “Piletid”

Twitter – www.twitter.com/TeaterNO99

Twitteri lühisõnumitega saadame jälgijatele uute artiklite ja 
kavalehtede linke. Edastame materjali, mis netis Teater NO99 
kohta silma jääb.

Facebook – grupp “Teater NO99”

Facebookis korraldame aeg-ajalt piletimänge.

Teater NO99 mobiilis – www.kultuuri.net

Mobiili (iPhone) kaudu saab NO99 sündmusi otsida
www.kultuuri.net

Toetajapilet

Kõigile Teater NO99 etendustele on võimalik osta toetajapilet. 
Toetajapilet maksab 25 € ning on mõeldud, nagu tema nimigi 
ütleb, teatri toetamiseks. Teater saab tuge nii rahasummast 
kui ka mõttest, et on inimesed, kes peavad oluliseks NO99 
eesmärke. Toetajapiletit saab osta Teater NO99 kassast, 
Piletimaailma kodulehelt ja müügipunktidest. Ostmiseks 
Piletimaailma veebist valige rippmenüüst hind 25 eurot.



R  02/03 22.00 Ivi Rausi ja Picante “Cole Porteri lummuses”
R  09/03 22.00 Stevko Busch & Paul van Kemenade (Holland)

R  23/03 22.00 Rull/Yaralyan/Juurikas
R  30/03 20.00 Jazzkaar ja Jazziliit esitlevad: 
  Tallinn Music Week 2012 / Jazz showcase 

R  06/04 22.00 Soome Jazzliit esitleb: Joonatan Rautio Trio
R  13/04 22.00 Jaak Sooäär/Raymond MacDonald (Shotimaa) / 
  Göteborgi Muusikakõrgkooli ja EMTA segabändid
R  20/04 22.00 Jazzkaar ja Jazziliit esitlevad: Vigleik Storaas (Norra) / 
  Tafenau-Vind (Eesti) 
R  27/04 22.00 Jazzkaar  2012

Jazziklubi

Kodumaise džässi tase läheb aasta-aastalt järjest kõrgemaks
ning muusika mitmekesisemaks. Ka hooajal 2011/2012
toob Eesti Jazziliit Tallinna, Viljandi, Tartu, Pärnu, Rakvere ja
Kuressaare publiku ette džässi hetkeseisu kuumimad nimed
nii Eestist kui ka välismaalt. Teater NO99 keldrisaalis toimuvad
kontserdid reedeti kell 22.00.
Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti
ettenäitamisel pileti hinnaga 2 €, teistele on hind 5 €, sooduspilet 
3 €. Eesti Jazzliidu liikmetele 2 €. 

Jazzkaare kontsertidel on erinevad hinnad. Piletid 30/03 
toimuvale kontserdile maksavad eelmüügist 8 € ja kohapealt 10 
€ ning müük ainult Piletilevist. 20/04 ja 27/04 kontserdite täispilet 
on 10 € ja sooduspilet 7 €.

Märts

Aprill



Piletiinfo

Kassa 660 5051
E-R 12-18

Muudel aegadel tund enne etenduse algust.  
Piletid müügil ka Piletimaailma müügikohtades ja internetis  
www.piletimaailm.com

Pileti hind 17 €, sooduspilet 13 €. 
Sooduspilet kehtib õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele.

Teatri kassas on müügil kinkekaardid väärtusega 34 € ning 
teistes Piletimaailma müügikohtades ja internetilehel on müügil 
kinkepiletid väärtusega 34 €. Kinkekaardid ja kinkepiletid 
vahetatakse piletite vastu Teater NO99 kassas, broneerimine 
kassa telefonil.

Broneeritud üksikpiletite väljaostmine hiljemalt üks nädal enne 
etendust, kollektiivtellimuste puhul kaks nädalat. Pileteid tagasi ei 
osteta.

Tund enne etendust ja vaheajal pakub Teater NO99 puhvet jooke 
ja suupisteid. Vaheajaks on võimalik broneerida kaetud laud.

Teatrimaja taga asuv autoparkla on etenduse ajal publikule ava-
tud. Rattaparkla on peaukse vestibüülis. Palume etenduse ajaks 
autot mitte parkida Kaitseministeeriumi ette.

Teater jätab endale õiguse teha mängukavas muudatusi. Ärajää-
nud etenduste piletid ostetakse tagasi või vahetatakse ümber ühe 
nädala jooksul teatri kassas (Sakala 3).

Teater NO99 on Eesti Etendusasutuste Liidu liige.

Theatre NO99
Sakala 3
10141 Tallinn

The box office is open from Monday to Friday 12 a.m – 6 p.m, as 
well as an hour before the beginning of each play. Tickets are also 
available at the ticket offices of Piletimaailm.
Ticket prices are 17 € and 13 €.

Mängukava pani kokku Eero Epner



R 02/03 19:00 NO68 Misery 
L 03/03 19:00 NO68 Misery 
L 17/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises Esietendus 
E 19/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
T 20/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
N 22/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
R 23/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
L 24/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
K 28/03 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus

N 29/03 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus

R 30/03 19:00 NO73 Võtame uuesti! Salme Kultuurikeskus

E 02/04 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
T 03/04 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
K 04/04 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
N 05/04 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
T 10/04 19:00 NO74 (Untitled) 
K 11/04 19:00 NO74 (Untitled) 
N 12/04 19:00 NO74 (Untitled)
R 13/04 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
L 14/04 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises
T 17/04 19:30  NO69 Three Kingdoms Münchner Kammerspiele

N 19/04 19:30 NO69 Three Kingdoms Münchner Kammerspiele

R 20/04 19:00 NO68 Misery 
R 20/04 19:30 NO69 Three Kingdoms Münchner Kammerspiele

L 21/04 19:00 NO68 Misery
L 21/04 19:30 NO69 Three Kingdoms Münchner Kammerspiele

E 23/04 19:00 NO68 Misery 
E 23/04 19:30 NO69 Three Kingdoms Münchner Kammerspiele

T 24/04 19:00 NO68 Misery
T 24/04 19:30 NO69 Three Kingdoms Münchner Kammerspiele
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