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NO82
Pea vahetus
Uusberg/Uusberg

/luuletus Muusika Juhan Liivilt/

Kuskil peab alguskokkukõla olema,
kuskil  suures looduses, varjul.
On tema vägevas laotuses,
Täheringide kauguses,
on tema päikese sära sees,
lillekeses, metsakohinas,
emakõne südamemuusikas
või silmavees –
kuskil peab surematus olema,
kuskil alguskokkukõla leitama:
kust oleks muidu inimese rinda
saanud ta –
muusika ?

Autor-lavastaja: Uku Uusberg (Eesti Dr aamateater), Raplast
Helilooja: Pärt Uusberg (G. Otsa nimeline muusikakool), Raplast
Näitlejad: 
Priit Võigemast (Tallinna Linnateater), Raplast
Märt Avandi (Eesti Draamateater), Raplast
Teistes osades: kammerkoor „Head ööd, vend“

Esietendus 13. mail
Etendused 16/18/19/22/23/30 mail

UUS!





NO81
Startup
Kase/Mändla
Etendused toimuvad hommikuti

/katkend lavastaja kirjast avalikkusele/

/.../ „Ei saa teeselda loovust, kompetentsust, seksuaalset 
erutust. Kui sul pole neist ühtegi, siis hakka pakkima ja sõida 
Indiasse maisi müüma,” ütleb popkirjanik Coupland oma 
raamatus Jpod. Kuldsed sõnad tänases maailmas, tänases 
Eestis. On Innovatsiooniaasta. Rahvas koguneb ühistele 
mõttetalgutele.

Murranguline aeg sünnitab uusi ärisuundi. Olnud mõtlemine 
enam ei toida.

Need tegelased on laetud. Nad on töötajad, kes saavad 
hommikul kontoris kokku tegemaks suurt äri. Ent puudub 
idee, et mida ja kuidas. Nad otsivad. Igal tööpäeval.

Autor ja lavastaja Mart Kase 
Kunstnik Kairi Mändla

Lavastus ideedest ja loovusest

TULEKUL





NO80
Onu Tomi onnike
Ojasoo/Semper

/katkend lavastaja kirjast autorile/

Mis ise? Oleks ju hea kokku saada ja arutada. Kindlasti 
kärbin Su teksti, seal on liiga palju tegevusliine, neid ei ole 
vajalik kõiki lavale panna. Laval on ikkagi oma reaalsus 
ning kirjandusel oma. Teatris meeldivad mulle muud asjad 
kui literatuuris. Sentimendi pärast aga ära karda. See mulle 
meeldib, see on väga lahe, selle me jätame. Mõned ütlevad, 
et Sa oled kirjutanud naisteka, aga siin mõned (Thomas Mc. 
näiteks) on kirjutanud, et võib-olla on Su raamat ainuke, mis 
maailma ajalugu tõesti muutnud. Mind huvitab kahtlemata 
see teine pool rohkem, aga usun, et õnnestub ka esimesest 
midagi saada.

Viimati, kui kokku saime, mainisid, et tahad kirjutada 
teistsuguse lõpu. Miks sa seda teed? Praegune on väga 
hea. Erinevalt enamikest tegeleb Sinu raamat ikkagi suurte 
asjadega. Kui Sa selle maha kratsid, kaotan ma igasuguse 
huvi. Kus veel, kui mitte kunstis peame me tegelema ainult 
kõige suuremate küsimustega?

Lavastajad ja kunstnikud Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Põhineb erinevatel tekstidel

Esietendus 8. augustil
Etendused 10/11/13/14/17/18/19/21/22 augustil

TULEKUL





NO83
Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

/katkend ühest Teater NO99 külastaja poolt näitlejale saadetud 
kirjast/

/.../ Lisaks tahtsin ütelda, et improvisatsioonid mõjusid väga 
elusalt, eriti Teie esituses, kuna neis oli sees võimalus eksida. 
Ja Te eksisitegi. Muide, kui palju lepite kolleegidega eelnevalt 
kokku, mida Te improviseerite ja kui palju tuleb täiesti lambist? 
Ilmselt on sellele küsimusele siiski raske vastata.

Koht, kus jänesed pilte vaatavad, tundus kuidagi traagiline. 
Kas see oligi nii mõeldud? Muide, pärast etenduse nägemist 
otsisin netist Joseph Beuysi kohta infot ja leidsin ühe intervjuu, 
kus ta ütleb, et kunst ei ole mitte lisaväärtus, vaid kõige alus. 
Kas te olete sellega nõus?

See koht, kus ma naersin, oli tõesti naljakas. Suusahüppaja! 
Mis muusikat seal kasutati, see oli kuidagi tundmatu? Milline 
koht lavastuses Teile endale kõige rohkem meeldib? Kas 
pakkimine on vahel ka ohtlikuks muutunud? Kust pärineb Tuisu 
repliik, et lõhkes eetripudelike? Kas tantsustseen lõpeb alati 
niimoodi või on siin erinevusi? Kus oli Mati Undi tsitaat, seda 
ma ei leidnud? Ja Oleg Kuliku? Kas see vaidluse koht toimus 
päriselt? Kas aelemise järjekord on teada? Kas lavastuse 
kandvaks ideeks on /.../?

Idee, lavastus ja kujundus Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper

Laval Sergo Vares, Marika Vaarik, Tambet Tuisk, Inga Salurand, 
Gert Raudsep, Jaak Prints, Mirtel Pohla, Andres Mähar, Risto 
Kübar, Rasmus Kaljujärv

Lavastus kunsti loomisest ja vastuvõtmisest

Etendus kestab umbes 2.30

Etendused 14/15/25/26 mail ja 2/3/4/16/17/19/20 juunil





NO86
Perikles
Shakespeare/Ojasoo/Semper

/katkend William Shakespeare’i kirjast lavastajatele/

/.../ Muide, Kentis on üks erakordne lavastaja, kes võiks teile 
ehk huvi pakkuda. Tema nimi on Harold millegagi ja tema 
tõlgendused minu tekstidest on täiesti teistsugused kui teie 
oma. Harold millegagi on suhteliselt morn (ta on vanapoiss) 
ja tema veidi koilõhnalises teatris tegeletakse Shakespeare’i 
– ehk siis minuga – väga tõsiselt, väga... lakooniliselt on vist 
see sõna, mida ma otsin.

Nägin aga eile teie lavastuse DVDd. Väga huvitav. „Perikles“ 
kui muinasjutt? Miks ka mitte. Kõige rohkem meeldisid mulle 
siiski äärmused. Käidi väga üleval ja väga all, pooltoone 
inimtunnetes ei tunnistatud – olen sellega väga nõus. Teise 
vaatuse alguse litsimaja oli muidugi sõõm elu allakäiku, 
der Untergangi, nagu sakslased ütlevad, kuid hea, et see 
ei muutunud selliseks murelikuks, ei roomatud mööda 
ohkelompe, nagu üks karakter teil laulab. 

Näitlejad on intensiivsed ja kohal. On huvitav, et säärase 
lopsaka ja küllusliku vormi sees mängitakse sedavõrd kargelt. 
Muinasjutt muutub seeläbi väga reaalseks ja reaalne väga 
muinasjutuliseks. Ootan teid kogu trupiga külalisetendustele 
ka siia. Üht-teist oskavad ka meie omad – viiksin teid kõiki 
teatrisse. Seniks ... (käekiri loetamatu) /.../

Lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Kunstnik Ene-Liis Semper
Laulud Chalice

Laval Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Marta Laan (külalisena 
lavakunstikoolist), Andres Mähar, Mirtel Pohla, Gert Raudsep, 
Inga Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Sergo Vares

Lavastus õnnest ja õnnetusest

Etendus kestab 3.15

Etendused 5/6/7/28/29 mail ja 11/12/13 juunil





NO88
ГЭП
Ojasoo/Semper

/katkend lühikesest vastusest ühele kriitikule/

/.../ seega: jah ja ei. Jah – teil on õigus, et selles lavastuses on 
šovinistlikud, patriarhaalsed, natsionalistlikud, demagoogilised 
ja isegi fašistlikud mõtted esile toodud. (Kahju muidugi, et 
te ei märka samal määral feministlikke, demokraatlikke ning 
antifašistlikke jooni.) Kuid ei – te eksite, kui arvate, et lavastust 
võiks vaadelda otsese tegevusjuhisena.

Lugesin hiljuti ühes pargis ühte raamatut, kus kirjutatakse 
nii: Sellepärast on jäiki vastandusi toetavad struktuurid 
vaieldamatult suure väärtusega kultuuri teisejärgulises 
kihtkonnas – ideede ja kunsti maailmas, ning samavõrra 
ohtlikud, kui proovitakse neid ellu viia poliitilise reaalsuse 
sfääris. Elu ilma Tolstoi ja Dostojevskita oleks kõlbeliselt ja 
vaimselt vaene, elu Tolstoi ja Dostojevski järgi oleks irreaalne ja 
hirmus. 

Lisaks juhiksin Teie tähelepanu sellele, et lavastaja ei ole 
pühendanud oma lavastust vaid ühele ideele, vaid teinud mitu 
kuud proovi näitlejatega. Näitlejate mängu eripärad võiksid 
Teile näidata, et see, mis laval toimub, ei ole kunagi päris, vaid 
alati tinglik. Eriti antud lavastuse puhul. No vot. 

Samuti ei saa nõus olla, et /.../

Idee ja lavastus Tiit Ojasoo. Lava Ene-Liis Semper.

Laval Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Andres Mähar, Tiit 
Ojasoo, Mirtel Pohla, Jaak Prints, Gert Raudsep, Elina Reinold 
(külalisena), Inga Salurand, Tambet Tuisk, Sergo Vares

Lavastus usust ja lootusest

Etendus kestab 2.50

Etendused 2/4/11/12 mail ja 6/8/9 juunil

21. ja 22. mail etendused Utrechtis festivalil a/d Werf



















Teater ja muusika

Intervjuu Bert Wrede ja John Nijenhuisiga (katkend)

Bert Wrede (BW): Teatrimuusika on ennekõike teenindav 
muusika. Hetkel, mil sa alustad ühe kindla komposit-
sioonimõttega ja püüadki seda tõemeeli läbi suruda, 
muutub see võimatuks, kuna teatritöös peab see iga 
nädal muutuse läbi tegema. Peab väga kiiresti aru 
saama, et see, millega sa alustad, nädal hiljem enam ei 
kehti. Nii et teatud mõttes ei aita klassikaline arusaam 
kompositsioonist sind sugugi edasi.
John Nijenhuis (JN): Siin on kaks tasandit. Ühelt poolt 
tuleb luua stseenilisi tundeid ja muusikapalasid, mis 
on mõeldud selleks, et teatud kindlatele olukordadele 
laval, näiteks ühele kolmeminutilisele stseenile, vastu 
seista või vastupidi – neile kaasa aidata, juhul kui 
muusika üleüldse vajalik on, kui stseen lihtsalt ei ela 
ilma muusikata. See on väike ülesanne, aga meie töö on 
ka suurt eesmärki silmas pidada. Ütleme, et lavastaja 
– see on halvim variant, kuid seda juhtub pidevalt – loeb 
tüki lihtsalt maha ja lavastab selle niiütelda lehe pealt. 
Sa näed, kuidas neli nädalat prooviaega lihtsalt vastu 
taevast lendab. Lõpuks on lavastus muidugi kokku 
sätitud, aga sa istud mingi vormitu amööbi ees, millele 
sa ise pead nüüd kontuuri looma, et ta näeks vähemalt 
käru moodi välja, millega oleks võimalik see sitt välja 
tuua.
Aga me oleme ka selle jaoks olemas, et algus, keskpaik, 
lõpp või lõpu puudumine läbi suruda. Me tegeleme 
suure eesmärgiga ehk klassikalise kompositsiooniga. 
See, et me neid kahte ülesannet mõlemat koos teeme, 
ongi võluv. Kellele kuulub teatud juhtmotiiv? Näiteks 
raha-juhtmotiiv lavastuses Volpone? Iga kord, kui mõni 
külaline Volponet külastab, lased sa seda, sest kõigil 



külalistel on rahasse mingi oma suhe. Kellele kuulub 
minu Euroopa rahvushümn lavastuses Enesetapjad? 
Algselt tuli keegi lavale ja seletas, kui tore on olla meie 
tänases ühiskonnas – meie sotsialistlikus ühiskonnas. 
Mida teen mina? Ma ei saa võtta Venemaa hümni, sest 
see topeldaks laval öeldut. Ma ei saa võtta USA hümni, 
see oleks liiga mage. Seega ma lisasin ühele Ood 
rõõmule suhteliselt tundmatule osale erinevate riikide 
hümne. Meie töös on oluline roll teatud juhtmotiividel. 
BW: Kui ma kaheksakümnendatel bändides mängisin, 
siis ma mässasin. Pärast esimesi töid teatris 
märkasin ma aga, et sedavõrd palju ja sedavõrd kurja 
informatsiooni, kui ma varem oma muusikas kasutasin, 
ei ole hea teatris rakendada. Sest ruum, mis on vajalik 
fantaasia jaoks, muutub seeläbi väga väikeseks. Kui sa 
oled agressiivne ja kuri – ja seda võid sa teatud hetkel 
ja lühiajaliselt siiski ka olla –, ei suuda su muusika 
tegelikult ühtegi suurt mõtet, mis kogu tükki koos 
peaks hoidma, kanda. Teatrimuusika on, nagu öeldud, 
teenindav muusika. Sa pead sisse elama sellesse, 
kuidas näeb välja lava, mis juhtub, mida käsitletakse. 
Ja seejärel on võimalik maha märkida ka rajajooned, 
kuidas ja mis suunas sa muusikaliselt mõtled. Minu 
jaoks on viimastel aastatel muutunud võtmemõisteks 
taandamine. Mida vähem on, ja mida abstraktsemalt 
see kõlab, seda enam aitab see kaasa sellele, et luuakse 
ruum, kus tekivad mõtted ja fantaasiad, nii et sa koged 
teatris tõelist elamust.
JN: Ma olen võtnud endale Volksbühnes [teater 
Berliinis] vabaduse olla nii vali kui võimalik. Ja minu 
lõppjäreldused on veidikene teistsugused. Sa mõtled 
välja midagi äärmiselt provokatiivset, mis samas klapib 
ka tüki sisulise poolega. Sa oled äärmiselt punk. Aga 
pärast esietendust pead sa kriitikutele selgitama, millega 
siis oli tegu. Enesetapjate jaoks mängiti sisse kõigi 
maailma riikide rahvushümnid, aga seda ei mainitud 



mitte ükski kord. Selle asemel pobiseti, et Beethoveni 
Ood rõõmule oli „militariseeritud“, ja üks kriitik leidis, et 
lavastaja on seetõttu oma lavastuse üleideologiseerinud. 
Ent ometi ei olnud see nii. 
Muusikuna üritan ma olla võimalikult vali. Teatrikriitikute 
seas jääb aga kõik märkamatuks. Uskumatu, kui 
selgesti sa vahel töötama pead.

Sa töötad sageli sümboolsel tasandil, tood muusika 
sisse siis, kui ta töötab sümboolses või ajaloolises 
kontekstis või kui tal on mingi teistsugune realiteeditaju. 
Kas sina teed samuti, Bert?

BW: Ei, pigem mitte. Ma otsustan tavaliselt päris lõpus, 
kas mulle see koht meeldib, kas see viib lavastust 
edasi või paneb hoopis kinni. Kindlaid tsitaate mõnda 
kindlasse kohta teen ma harva. Ainult siis, kui tõesti 
öeldakse: „Hei, võta õige see laul, proovime seda.“

Sest me vajame mingit märki?

BW: Selleks, et midagi mõne tsitaadiga ankurdada, ja. 
Kuid üldiselt kasutan ma niivõrd selgeid märke mitte eriti 
meelsalt.

Sa oled oma muusikakasutuses õrn. Muusika siseneb 
väga napilt, väga täpselt.

BW: Ma taandan, ma püüan alati taandada kogu 
muusika kõige olulisemani.

Kuidas oli töö Dimiter Gottscheffi lavastuse Lood Viini 
metsadest juures?

BW: See töö oli minu jaoks seetõttu huvitav, et seal 
olid neli muusikut laval. Eelnevalt pead sa aga kindlaks 
määrama, mida mängitakse ja kes mängib. Näiteks 



mõtlesin ma alguses kontrabassi peale, aga lõpuks 
mängis kontrabassimängija hoopis tuubat. Aga ta ei 
mänginud seda nii, nagu tuubamängija seda oleks 
teinud. Tekkis väga šarmantne kvaliteedi defitsiit. Ka 
trummari puhul oli tegu topeltmänguga, sest tegelikult 
on ta hoopis klahvpillide mees. Antud lavastuse puhul ei 
teadnud ma alguses üldse, mis suund võetakse. Hiljem 
seadsin ma kindlad piirid, võtsin teatud instrumendid ja 
töötasin siis selle koosseisuga. Johann Straussi tsitaati 
ei oleks ma ise kasutanud, seda soovis lavastaja.
JN: Mõistan. Kui ma Tartuffe’is kolm nädalat pärast 
prooviperioodi algust esimest korda proovi tulin, siis 
pidin ma ette valmistama Oh happy day, Oh, suur 
jumal, me kiidame sind, Glory, glory Halleluuja!, Tema 
kätes on terve maailm, Händeli Halleluuja-koori ning 
Serge Gainsbourgi Je t’aime arranžeeringud. Seega 
kuus klišeed, mida ma pidin tingimata arranžeerima. 
Ma olin väga õnnelik, kui nädal enne esietendust 
ainult kaks järele jäid. Vahel on väga raske, kui 
esimeseks ülesandeks on töötada suveteatri laadis 
varieteevalikuga. 

Kuidas käib töö lavastajaga? Kui tükk on selgunud, kas 
siis enne proovide algust toimub lavastajaga vestlus? 
Kas te pakute eelnevalt midagi välja või tulete proovi 
ning vaatate, mis suunas võiks liikuda?

BW: Mõlemat.
JN: Laias laastus on nii, et väikeste eesmärkidega 
tegeled sa proovides ja suurte eesmärkidega 
läbimängudes. Või sul on suur eesmärk juba 
kontseptsiooniproovis olemas ning selle idee enam-
vähem ettevalmistatud.
BW: Minu puhul algab kõige lavakujundusest. Ilma 
lavakujundust nägemata ei suuda ma teatrimuusikale 
mõelda.



JN: Jah, milline lava välja näeb.
BW: Alles siis, kui ma näen lavakujundust, tekivad 
fantaasiad. Siis lisandub muidugi see, mis just praegusel 
hetkel on huvitav. Esmajoones lähtun ma sellest, mis 
mind ennast huvitab ja mis mind antud lavastuse juures 
köidab. Seda selleks, et seejärel välja pakkuda, mida 
ma teha soovin, ning et sellel oleks juba kindel eesmärk. 
Seejärel proovitakse ning kui sobib, siis ongi okei. Kui 
mitte, siis pööratakse kõik ümber ja tehakse nädal enne 
esietendust midagi sootuks teistsugust.

Teater pöördub tänapäeval sageli muusika poole, et see 
aitaks luua vajalikku emotsiooni. Kas teater ei suuda ilma 
muusikata enam hingi liigutada?

JN: Sa räägid filmist. Filmis kasutatakse muusikat 
selleks, et luua kindlaid emotsioone.
BW: Teatris on teistmoodi.

Kas teie muusika kommenteerib?

JN: Muusika laval on sümbolmaailm. See on võrreldes 
filmiga suur erinevus! Ja jumal tänatud, muusikat 
võib sümbolmaailma loomiseks tõesti ka muuta, 
autoriõigused ei seisa siin ees. Lava on külm koht, kuna 
keegi publikust ei usu sekundikski, et ta istub tõelises 
elutoas. Asi ei ole selles, et me peaksime vaataja 
meeltega manipuleerima, nagu Spielberg seda teeb. 
BW: Lavamuusika puhul ei ole eesmärk see, mis filmis, 
et sa toidad mingeid tundeid, vaid eesmärk on avada 
ruum fantaasiateks. Muusika võib olla täiesti vastuolus 
sellega, mida sa laval näed, ja nii võib saavutada teatri 
suurima efekti. Näiteks ühe lavastuse puhul kostis teksti 
alla aeg-ajalt teatud kratsimismüra ning kui seda ei 
olnud, mõjus tekst täiesti teistmoodi. 
Tundeid toidavad näitlejad, ja nad teevad seda väga 



hästi. Kõike, mida teatris kogetakse, kogetakse läbi 
nende mängu. 
JN: Muusikuna pead sa leidma oma sümboolika. Kõik 
sõltub tõesti sinust endast. Esmalt loed sa teksti. Kui me 
tegime näiteks Alandatud ja solvatuid [Dostojevski järgi, 
Frank Castorfi lavastus], siis oli automaatselt ülesandeks 
Venemaa „läänestada“. See algab vene panoptikumiga 
ja muutub kolme tunni jooksul, kuni jõuab Phil Collinsini. 
See on väga lihtne. Meistri ja Margarita [Frank Castorfi 
lavastus] ei tea sa aga otseseid paralleele. Siis mõtled 
kurjuse telje peale, George Bushi tsitaatide peale, ja sa 
mõtled Bushi ettekujutuse peale, et kurjus eksisteerib 
maailmas identifitseeritaval ja aktiivsel kujul. See on nagu 
Hollywood. Ja kogu lavastuse soundtrack lasti teatris 
nüüd Dolby 5.1 süsteemiga ning üritati saavutada sarnast 
kõikehõlmavat efekti nagu Hollywoodi filmide puhul. 
Teine näide: Iwanow [Dimiter Gottscheffi lavastus], 
kus ühiskond seisab tardumuses. Sa võtad viimase 
kahekümne aasta ja meie tänase liikumatu ühiskonna 
kõige hullemad pisarakiskujad laulud ning tuleb välja, et 
need sobivad kokku. 

Mida tähendab „germaanilik“ muusikalises kujunduses?

JN: Akustilise välja „germaanilik“ dramaturgiline stiil 
tähendab absoluutset vaikust, seejärel ilma igasuguse 
hoiatuse absoluutset lava muusikalist täidetust, ja siis 
taas absoluutset vaikust, kõik erineva pikkusega. See on 
see, mille järgi inimese 80ndatel igatsesid ja mida nad 
ei näinud kunagi laval sedavõrd efektiivsena kui nüüd 
Dimiter Gottscheffi lavastustes. 

Bert, sul on olemas teooria selle kohta, kuidas teadvus 
kustutada, kui muusika liiga intensiivseks keerata.

BW: See on muusika, mis muudab su uuesti tundlikuks. 



Muusika, mis esmalt kõik oleva eest ära koristab ja 
samas uue jaoks puhtaks teeb. 

Mida arvate teksti musikaalsest esitamisest?

JN: Meloodiliseks muutub see minu arvates siis, kui 
žestid lahutada sõnadest. Kui sul on juba olemas sõnad, 
siis miks pead sa seda topeldama žestiga? Sa võid 
öelda üht ja samas žestiga teha mingit hoopis muud 
asja. 

John, lavastuses Iwanow oled sa igal õhtul laval ja 
mängid. Kas kõik lõigud on alati täpselt samas kohas või 
sõltub see konkreetsest õhtust?

JN: Ma lähtun kahest põhimõttest: tulen sisse 
blokkidena või siis otsin dialoogis või näitleja 
žestikulatsioonis kõige tähendusvaesemat kohta, et 
sisse tuua põhiliin ning muusika dialoogi alla sättida. Nii 
sünnib maagia, seda ka näiteks Hollywoodi filmides. Sa 
märkad seda ekspertide juures, näiteks John Williams, 
vana rebane, kes sätib igasse aimatavasse komakohta 
mõne oma noodi. Ma arvan, et ma igatsen kas selle 
järele, et tuua muusika sisse terava lõikena või siis 
hoopis õrna ja ilma eriliste tippudeta. See sõltub juba 
sellest, kuidas näitlejad sel õhtul mängivad.

Kas see tähendab, et sa mitte ainult ei mängi erinevalt, 
vaid sa mängid ka erinevaid muusikapalu? 

JN: Iwanowi puhul toon ma esimese pooltunni jooksul 
sisse mõned meloodiate niidiotsad, loogiline, et kui läbi 
kogu tüki kõlavad Time to say goodbye filmist Titanic 
ja Puccini La Bohème või Memories muusikalist Cats, 
et siis kommenteerib muusika lavastust alati suhteliselt 
ühte moodi. Seetõttu võin ma esimesed kolmkümmend 



minutit olla enesekindel ja aidata kaasa ekspositsiooni 
loomisele. Ja ma saan siin improviseerida. Kui ma tajun, 
et näitlejatel see koht hästi ei edene, siis mängin ma 
midagi siia sisse. Aga sageli tuleb ka näiteks naljakaid 
kohti niiütelda tühjaks laadida. Kui keegi teeb puraka 
nalja ja teab, et see oli nüüd nali, siis tuleb alati mängida 
mõnda viisijuppi siia nalja otsa, et seda tühjaks laadida, 
et ta odavaks ei muutuks või et ka märkamatuid asju 
märgatavaks muuta. See on väga oluline.

Ja näitlejatel ei ole selle vastu midagi, kui nad täpselt ei 
tea, millises kohas sa sisse tuled?

JN: See on koostöö.
BW: See on alati midagi teistsugust, kuid muusika tuleb 
ootamatult teise koha peale kui eelmisel õhtul, sest siis 
kõlab või tundub ka see, mida tekstiga tehakse, täiesti 
teises valguses kui eelmisel õhtul, või õhtul enne seda, 
või õhtul enne seda. Ja see on tõesti põnev. 
JN: On palju näitlejaid, kes säärast improvisatsiooni 
armastavad. Nad kuulevad midagi, mis neid teise 
suunda viib, või nad ütlevad: „Ah, nüüd ma taipan alles, 
kuidas see, mida ma teen, mõjub.“ Eneseteadlikkus 
on paljudel, kena, aga vahel on raskusi, tahetakse 
meelsasti teada, kuidas ikkagi mõjutakse. Kui muusika 
sekkub, siis teatakse, et inimesed igavlevad. Tekib 
teatud laadi erootika. Minu ja näitlejate vahel on 
koostöö, mis on tõesti muusika. 

Bert Wrede (1961), jazzkitarrist, teatris töötanud erinevate 
lavastajatega
John Nijenhuis (kunstnikunimega Sir Henry), Kanadas sündinud, 
alates 1996. aastast töötab Berliinis teatris Volksbühne

Tõlgitud lühendatult raamatust Das Schweigen des Theaters 
– der Regisseur Dimiter Gottscheff (Verlag Vorwerk 8; 2008).



Jazziklubi

Igal reedel esinevad Teater NO99 keldribaari jazziklubis 
muusikud Eestist ja välismaalt. Jazziklubid toimuvad 
koostöös Eesti Jazziliiduga. Kavad on üleval nii meie kui 
ka nende kodulehel aadressil www.estjazz.ee 

Mai

R 01.05 kell 21.30 V Company feat. Uku Suviste
R 08.05 kell 21.30 Gruuv Grupp
R 15.05 kell 21.30 Sooäär-Vaigla-Ruben
R 22.05 kell 21.30 East West
R 29.05 kell 21.30 EMTA lõpueksamid  



Piletiinfo

Kassa 66 05 051
E-R 12-19

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

Pileti hind 225 krooni, sooduspilet 170 krooni. Müügil ka 
kinkekaardid (450 krooni). Sooduspilet kehtib õpilastele, 
üliõpilastele ja pensionäridele.

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

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

Theatre NO99 
Sakala 3 
10 141 Tallinn 

Box office is open from Monday to Friday 2 p.m. – 7 p.m, 
as well as an hour before the beginning of the play. 
Tickets are also available in the ticket offices of 
Piletimaailm.

Ticket prizes are 225 and 175 EEK. 

R 01.05 kell 21.30 V Company feat. Uku Suviste
R 08.05 kell 21.30 Gruuv Grupp
R 15.05 kell 21.30 Sooäär-Vaigla-Ruben
R 22.05 kell 21.30 East West
R 29.05 kell 21.30 EMTA lõpueksamid  

Mängukava pani kokku Eero Epner



L	 02.05	kell	19:00	 NO88 ГЭП
E	04.05	kell	19:00	 NO88 ГЭП
T	05.05	kell	19:00	 NO86 Perikles
K	06.05	kell	19:00	 NO86 Perikles
N	07.05	kell	19:00	 NO86 Perikles
E	11.05	kell	19:00	 NO88 ГЭП
T	12.05	kell	19:00	 NO88 ГЭП
K	13.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus	Esietendus!
N	14.05	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
R	15.05	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
L	 16.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus  
E	18.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus
T	19.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus
N	21.05	kell	20:00	 NO88 ГЭП	Utrechtis	festivalil	a/d	Werf
R	22.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus
R	22.05	kell	20:00	 NO88 ГЭП	Utrechtis	festivalil	a/d	Werf
L	 23.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus
E	25.05	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
T	26.05	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
N	28.05	kell	19:00	 NO86 Perikles
R	29.05	kell	19:00	 NO86 Perikles
L	 30.05	kell	19:00	 NO82 Pea vahetus  

T	02.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
K	03.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
N	04.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
L	 06.06	kell	19:00	 NO88 ГЭП
E	08.06	kell	19:00	 NO88 ГЭП
T	09.06	kell	19:00	 NO88 ГЭП 
N	11.06	kell	19:00	 NO86 Perikles
R	12.06	kell	19:00	 NO86 Perikles
L	 13.06	kell	19:00	 NO86 Perikles
T	16.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
K	17.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
R	19.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
L	 20.06	kell	19:00	 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele

L	 08.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike	Esietendus!
E	10.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
T	11.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
N	13.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
R	14.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
E	17.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
T	18.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
K	19.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
R	21.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike
L	 22.08	kell	19:00	 NO80 Onu Tomi onnike

Juuni

Mai

August


