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NO63
Pedagoogiline poeem
Ojasoo/Semper/XXVI lend

Kuidas end ausalt raisata, kuidas saada oma 
sisepõlemismootor tööle täispööretel nii näitleja kui ka 
inimesena? Kuidas jõuda tõelise tundmuse hetkeni, lihvida 
vahetuks nurgelist ja nohisevat argipäeva? See lavastus püüab 
leida seda teed läbi emotsioonide, läbi nende läbiproovimise 
ja nende sihipärase mitte kartmise. Justkui venitades endas 
ja publikus neid inimese mõttelisi lihaseid, mis juhivad 
emotsioone ja tundmusi.

Ühelt poolt on see Lavakunstikooli tudengitega lavastus väga 
autoritruu nii teatripaavstile Stanislavskile kui vastuolulisele 
pedagoogikanovaatorile Makarenkole, samas võib-olla raske 
mõista, mis nemad siia puutuvad. „A pritšom tut Makarenko 
i pritšom tut Stanislavski?“, nagu kirjutas Ojasoo oma 
sissejuhatavas essees lavastuse kavalehel. Nende mõtteid ja 
igatsusi on püütud tõlkida tegevuste keelde, sest enamasti on 
mõtted puhtal kujul laval kõige vähem huvitavad.

Lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo
Laval Marika Vaarik ja Lavakunstikooli XXVI lend (juhendaja Tiit 
Ojasoo)

Etendus kestab kolm tundi, ühe vaheajaga.
Etendused 1/11/12/ märtsil

NB! 12. märtsi etenduse eel kl 18:30 räägib lavastusest 
dramaturg





NO64
Lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole see lõpp
rass/Ojasoo

See ei ole mitte esimene kord kui Rasmus Kaljujärv on laval 
üksi. Kunagi tegi Rasmus Põhuteatris ühekordse aktsiooni. 
Iseendast, ja samas mitte ainult. Endast kui näitlejast, endast 
kui inimesest, aga samas mitte tähelaevalikult, vastupidi. Nüüd 
jälle, ja seekord ei ole see ühekordne aktsioon. Tundub, et 
tal on sellega mingi teema, et see meeldib talle. Või kas just 
meeldib, aga talle on seda vaja, nagu mägironija vajab mägede 
üksindust. Tühjust, milles vastu kõlada. Või loodab ta nii luua 
vahedat sidet vaatajaga? Võltsimatu kontakti igatsus, püüdlus 
ja paradoks on igatahes selle lavastuse kese.

Laval Rasmus Kaljujärv

Etendus kestab tund aega, ilma vaheajata.
Etendused 2/13/19 märtsil. Viimased etendused!





NO60      
Iga eht südamelöök
Liiv/Ojasoo/Semper/trupp

Kõike saab asendada – aga mida ei asenda, on emotsioonid. 
Isegi ajastul, mil džunglisse mattunud linnade vaikust lendavad 
inimesed kuulama aastatepikkuste jalgsimatkade kauguselt. 
Mida inimesed, eurooplased sealt otsivad? Tõelise tundmuse 
hetke. Päris asja. Kõlab esoteeriliselt? Iroonia ei puutu siin 
tegelikult asjasse. Iroonia on liiga lihtne, sest õhtuti lakke 
vaadates on kõik iseendaga üksi ja sa kas tunned, et sa oled 
tõeliselt elus ... või siis mitte. 

Emotsioonid koonduvad vahel kõikehõlmavateks 
selgusehetkedeks. Lumehelbeke langeb tasa, mets kohab 
tumedalt, liiv on igav. On tunne, nagu oleks maailm su 
sisemonoloogi subtiitrid. Luule on selliste hetkede tihendus.
 
Juhan Liiv plahvatas emotsionaalselt. Plahvatavad vähesed 
ja juba pelgalt seetõttu on tema luulel globaalne tähendus. 
Näitleja saab seda plahvatust edasi kanda, olla uueks 
hapnikuks. Hapnikki on muidugi vaid metafoor. Asja tuum pole 
ju Juhan Liiv, lilleside, Mirtel Pohla, must lagi, Marika Vaarik, 
kõver kõrs, Rasmus Kaljujärv või südamelöök. 

Autorid Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo ja NO99 trupp
Lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo
Laval NO99 trupp kooseisus Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, 
Risto Kübar, Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Inga Salurand, Marika 
Vaarik

Etendused 4/5/6/14/15/16/18 märtsil ja 2/3/4 aprillil

NB! 14. märtsi etenduse eel kl 18:30 räägib lavastusest 
dramaturg

UUSLAVASTUS





NO66
Iphigeneia Aulises
Euripides/Marshall

Mida teha kui üldiseks hüvanguks tuleb ohverdada isiklik? Mida 
teha kui riigi au kaitsmiseks tuleb ohverdada omaenda laps? 
Antiiktragöödia võlu peitub ta näilises vormilises lihtsuses. Tuleb 
üks tegelane, räägib pikalt. Siis tuleb teine, räägib pikalt. Siis 
tulevad kahekesi ja räägivad monolooge vaheldumisi. Kiiret 
sädelevat dialoogi on vähe. Aga sellesama lihtsuse võlu poleks 
midagi ilma antiiktragöödia intellektuaalse võimsuseta, mis 
tuleneb sellest, et kõigil on korraga õigus. Ja lakoonilisuseta, kus 
eemaldatud on kõik süžeeliselt liigne ja jääb vaid täpne sõna ja 
kujutluspilt.

Lavastaja Lorna Marshalli töömeetod on puhastada, eemaldada, 
taandada. Antiiktragöödias ei ole näitlejal kuskilt mujalt kinni 
hoida kui kujutlusest. Ei mööblit, ei rekvisiite, ei õieti kostüümegi. 
Siin peab näitleja olema veel intensiivsem kui muidu - tragöödia 
on halastamatu. See kunstivorm lihvib näitlejat. Tragöödias näeb 
publik näitlejat vahetumalt kui ehk üheski teises teatrižanris ja 
see on ka peamine põhjus, miks Euripides NO99 lavale tuli. 

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

Etendus kestab poolteist tundi, ilma vaheajata.
Etendused 7 /8 märtsil. Viimased etendused!

NB! 8. märtsi etenduse eel kl 18:30 räägib lavastusest dramaturg

VIIMASEID KORDI





NO62
Lindmees
Kasar/Semper/Kaunissaare

Lindmees on mõneti mütoloogiline tegelane, nii nagu on 
mõneti mütoloogiline ka Chalice. Chalice’i kodanikunimi on 
Jarek Kasar, aga kas Jarek Kasar on vähem mütoloogiline? 
Jarek Kasar on pärit oma lapsepõlvest, tema kinderstube 
on mütoloogilised Eesti 90ndad. Nii pole ime, et Lindmees 
on mitmevahel, laulab nagu lind, lendab nagu inimene. Nii 
mitmevahel, et vahel tahaks lihtsalt varvasteni vabandada. Aga 
mille eest ja kuidas ja kas see on üldse võimalik ... 

Lindmees ja muusika autor Jarek Kasar
Linnu-uurijad Ene-Liis Semper, Laur Kaunissaare
Helikujundus Hendrik Kaljujärv

Etendus kestab üks tund ja 15 minutit, ilma vaheajata.
Etendused 13/14/15 märtsil Tartu Uues Teatris ja 20/21/22 
märtsil Teater NO99-s. Viimased etendused!

NB! 21. märtsi etenduse eel kl 18:30 räägib lavastusest 
dramaturg

VIIMASEID KORDI





NO65
Suur õgimine
Lagle/Kõiv

Lavastus on saanud inspiratsiooni Marco Ferreri filmist “La 
Grande Bouffe” (1973).
 
Ja ongi kõik. Lõpp (mille võib igaüks ise mõelda). On jäänud 
vaid viimane söömaaeg. Ilma kohustuseta millekski, ees on 
kosmiline tühjus ja lihtsalt puhas soov ... süüa. Selja taga on 
raske lapsepõlv, kangelaslik ja valuline ajalugu, valge rassi 
tõus ja langus. Ja kui juba viimast korda, siis süüa hästi. Lõpus 
on ju vaid aistingud need, mis tõeliselt rõõmu valmistavad. 
Tõsi, teatud uhke tseremoniaalsus võiks selles pidusöögis kui 
viimases tahteaktis ju olla.

„Suur õgimine“ on rõõmsalt groteskne ja groteskselt rõõmus 
supee enne kui pannakse punkt. Märtsis viimaseid kordi.

Laval süüakse ja suitsetatakse.

Lavastaja Lauri Lagle
Kunstnik Laura Kõiv
Muusikaline kujundaja Hendrik Kaljujärv

Osades Marika Vaarik, Eva Klemets ning külalistena Margus 
Prangel ja Priit Võigemast (Tallinna Linnateater)

Etendus kestab üks tund ja 50 minutit, ilma vaheajata.
Etendused 26/28/30 märtsil. Viimaseid kordi!

NB! Pärast 26. märtsi etendust on kohtumine trupi ja 
lavastajaga





NO59
Uuslavastus     
Kangro

Inimesed jagunevad kaheks – on need, kes jagavad maailma 
kaheks ja need, kes seda ei tee. Tihti on tunne, et esimesi on 
oluliselt rohkem kui viimaseid. Ometi on vahel musta ja valge, 
ühe ja teise äärmuse vahel oluliselt rohkem kui vaid viiskümmend 
halli varjundit. Kõike ei pea kogu aeg nimetama.

Mart Kangro töid iseloomustab selgus, mõttepuhtus, 
läbimõeldus, isegi lihtsus. Ta loob tegevuse keskele teadlikult 
mõttelisi ruume, mille vaataja saab täita. Kangro pole ka Teater 
NO99-s uus nimi, temaga tegime koostööd juba lavastuses 
„Kuidas näidata pilte surnud jänesele“. Seekord teeb Mart 
lavastuse Tiit Ojasoo juhendatud Lavakunstikooli lennu 
tudengitega, täpsemini poistega. Nad püüavad koos Taavi 
Kerikmäega luua keskkonda, milles valitseb võimaluste paljusus. 
Teater on selleks parim koht. Kangrot teades võib oodata 
esteetilist kvaliteeti ja rafineeritud mänge publikuga. Siiski – 
ja see on oluline – Mart Kangro on küll koreograaf, kuid see 
lavastus ei ole tantsulavastus.

Lavastusele, millel praegu veel nime ei ole, teeb proloogi Kangro 
kunstiline valiksugulane saksa koreograaf Thomas Lehmen. 
See on osa Lehmeni projektist, mille käigus sõidab ta läbi terve 
maailma ning teeb kingituseks lavastuse inimestega, keda ta 
kohtab.

Idee ja lavastus Mart Kangro (featuring Thomas Lehmen)
Helikujundus ja dramaturgiline abi Taavi Kerikmäe

Laval Lavakunstikooli XXVI lennu (juhendaja Tiit Ojasoo) poisid

Esietendus 18. aprillil Teater NO99s.
Etendused 19/20/22/23/25/26 aprillil

NB! 23. aprilli etenduse eel kl 18:30 räägib lavastusest dramaturg

UUSLAVASTUS











Kui tahame, et kõik jääks nii nagu on, peab kõik muutuma

Laur Kaunissaare   

Kunagi kui ma olin paariteistkümnene, läks meil kodus 
äkitselt mingi toru katki. Vett lahmas tsunaamina. Haarasin 
kiirelt esimese ettejuhtuva tange meenutava eseme ja sain 
stiihia kontrolli alla. Õhtul kui isa koju tuli, oli ta pahane, et ma 
parandamise käigus ta mikromeetri tuksi olin
keeranud.

Vahel meenub praegu ajakirjanduses ja paljudes eravestlusteski 
väljenduvat ühiskondlikku kriitikavoogu jälgides too vana 
nali, et kui taksojuhid hakkavad börsiinvesteeringute kohta 
nõuandeid jagama, on aeg suunda vahetada. Mõistlik 
ühiskondlik otsekriitika on mõistagi vajalik, ja
Teater NO99 on sellesse vaikivamatel ja kurdimatel aegadel 
andnud oma panuse, aga kui see muutub avalikus ruumis 
valdavaks, ei ole paradoksaalselt enam teater koht, kus sellega 
tegeleda. Vähemalt mitte nii nagu varem. Miks?

Vene üks selgemapilgulisemaid teatrikriitikuid Marina Davõdova 
kirjutas nõukogude teatrimaailma kohta, et ühiskondliku arutelu 
platvormina toimis see vaba ajakirjanduse ja parlamendi 
aseainena viimaste puudumisel. Kui ilmusid (enam-vähem) 
vaba ajakirjandus ja (enam-vähem) pädev parlament, ei saanud 
teatrimõtleminegi püsida edasi vihjeesteetika filigraansuseni 
arendamises. Milleks aseaine, kui on olemas päris asi. Ehkki 
paralleel nõukogude ajaga ei puutu hetkel asjasse, ei oleks 
„Ühtse Eesti“ või „GEP-i“ laadi teater hetkel võimalik ega 
vajalikki. Asi pole selles, nagu
ei tahaks me kunstnikena oma valgeid käekesi enam 
reaalsusega määrida. Asi on ajastuses. Teater on ajalik kunst. 
Teater peab ühiskonna meeleseisundi tajumises olema eespool 
kurvi, mitte resonantsis.



„Kui tahame, et kõik jääks nii nagu on, peab kõik muutuma“ 
ütleb Tancredi Falconeri di Lampedusa „Gepardis“. Umbes 
nii on ka teatriga, eriti Teater NO99-ga, kus on algusest peale 
olnud mõtteline kreedo, et iga lavastust tehakse nagu viimast. 
Ei tahaks harjuda, ei tahaks kujundada välja NO99
üldmaitseainet. Ei tahaks muutuda Maciks.

Just siis, kui üks loomeviis hakkab liiga käppa saama, tuleb 
iseenda ja vaatajate arenguks muuta vaatepunkti, õigemini 
nihutada – nii soovitas kunagi Peter Brook. Ei, me ei soovi 
suunduda eskapistlikult putukaid uurima, nagu Mihkel Mutt 
2006. aastal soovitas Eesti kodanikele, kes „on
oma riigi arengut jälginud mure ja armastusega, kes pole 
tahtnud selles riigis näha üksnes majanduslik-finantsilist 
ettevõtmist (ses suhtes läheb asi ju hästi), vaid võimaluse piires 
ausat ja viisakat kodu“. Ühiskondlik täppistaju ei kao kuhugi, 
sest see on lihtsalt siin teatris töötavate
pärisosa. Seda ei muuda. Aga väljenduste otsimisel läheme 
edasi.

Jah, edasi – aga kuhu? Tühjusesse, rõõmsasse ja hirmutavasse 
teadmatusse. „Tuled, näljane ja heatujuline, teed end soojaks, 
keskendud ja hakkad siis pihta just sealt, kus tundub, et on 
õige pihta hakata,“ kirjutas Tiit päris alguses.

















Teater NO99 Internetis - www.no99.ee

Piletite ostmine

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

Ikka tekib olukordi, mil tahame kiiresti midagi öelda või 
jagada. Nii edastame infot lisaks kodulehele veel kolme 
kanali kaudu.

E-mail – Teater NO99 listiteated

See on kõige mugavam viis olla kursis pileti- ja 
müügiteadetega. 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 jagame uudiseid ja korraldame vahel ka 
piletimänge.



R 01/03 22:00 Abraham’s Café plaadiesitlus kontsert
R 08/03 22:00 Kadri Voorand kvintett
R 15/04 22:00 Fusion Day: “Power Play“ & “Jam Gangsters”  
K 20/03 21:00 Tudengijazz 2013
R 29/03 22:00  Kirke Karja trio

L 06/04 20:00 Tallinn Music Week: Jazz Showcase
R 12/04 22:00 Henri Peipman „ Contemplation“ (Austraalia-Eesti)
R 19/04 22:00 Jazziliit ja Jazzkaar esitlevad: Hanna Paulsberg 
   Concept (Norra) / Heliotroop (Eesti)
L 20/04 22:00 Jazziliit ja Jazzkaar esitlevad: 
   MaiGroup (Eesti-Rootsi)
E 22/04 22:00 Jazziliit ja Jazzkaar esitlevad: 
   Andy Emler Trio (Prantsusmaa) 
T 23/04 22:00 Jazzkaar esitleb: Kruglov-Sooäär Quartet 
   (Venemaa-Eesti) 
K 24/04 22:00 Jazzkaar esitleb: Klaus Paier&Asja Valcic (Austria)
N 25/04 22:00 Jazzkaar esitleb: Trio Balkan Strings (Serbia) 

Jazziklubi

Kodumaise džässi tase saab aasta-aastalt järjest paremaks 
ning muusika mitmekesisemaks. Hooajal 2012/2013 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 ja vahel ka teistel päevadel.
Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti 
ettenäitamisel pileti hinnaga 2 €, teistele on hind 5 €, 
sooduspilet 3 €. Eesti Jazzliidu liikmetele 2 €.
Jazzkaare ja Tallinn Music Week kontserditel on erinevad 
hinnad. Sooduspilet maksab 7 € ja täispilet 10 €; müük 
Piletimaailmast ja Piletilevist.

Märts

Aprill



Piletiinfo

Kassa 660 5051
E-R 12-18

Etenduse päevadel ka tund enne etenduse algust. 
Piletid müügil ka Piletimaailma müügikohtades ja internetis  
www.piletimaailm.com
 
Mobiili kaudu saab NO99 sündmusi otsida www.kultuuri.net

Pileti hind 17 €, sooduspilet 13 €. Müügil ka kinkekaardid 34 €.
Sooduspilet kehtib õpilastele, üliõpilastele, õpetajatele ja 
pensionäridele.

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 
avatud. Rattaparkla on peaukse vestibüülis. Palume etenduse 
ajaks autot mitte parkida Kaitseministeeriumi ette.

Teater jätab endale õiguse teha mängukavas muudatusi. 
Ärajäänud 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 Laur Kaunissaare



R 01/03 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
L 02/03 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, 
    ja kui ei ole, siis pole see lõpp   Viimaseid kordi!

E 04/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
T 05/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
K 06/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
N 07/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises   Viimaseid kordi!

R 08/03 19:00 NO66 Iphigéneia Aulises   Viimane etendus!
E 11/03 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
T 12/03 19:00 NO63 Pedagoogiline poeem
K 13/03 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, 
    ja kui ei ole, siis pole see lõpp   Viimaseid kordi!

K 13/03 19:00 NO62 Lindmees   Külalisetendus! Tartu Uus Teater

N 14/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
N 14/03 19:00 NO62 Lindmees   Külalisetendus! Tartu Uus Teater

R 15/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
R 15/03 19:00 NO62 Lindmees   Külalisetendus! Tartu Uus Teater

L 16/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
E 18/03 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
T 19/03 19:00 NO64 Lõpus on kõik õnnelikud, 
    ja kui ei ole, siis pole see lõpp   Viimane etendus!
K 20/03 19:00 NO62 Lindmees   Viimaseid kordi!

N 21/03 19:00 NO62 Lindmees   Viimaseid kordi!

R 22/03 19:00 NO62 Lindmees   Viimane etendus!
T 26/03 19:00 NO65 Suur õgimine
N 28/03 19:00 NO65 Suur õgimine
L 30/03 19:00 NO65 Suur õgimine   Viimaseid kordi!

T 02/04 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
K 03/04 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
N 04/04 19:00 NO60 Iga eht südamelöök
N 18/04 19:00 NO59 Uuslavastus   Esietendus!

R 19/04 19:00 NO59 Uuslavastus
L 20/04 19:00 NO59 Uuslavastus
E 22/04 19:00 NO59 Uuslavastus
T 23/04 19:00 NO59 Uuslavastus
N 25/04 19:00 NO59  Uuslavastus
R 26/04 19:00 NO59 Uuslavastus
L 27/04 19:00 NO60 Iga eht südamelöök  auawirleben festivalil Bernis

P 28/04 19:00 NO60 iga eht südamelöök  auawirleben festivalil Bernis

Aprill

Märts


