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NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
Ojasoo/Semper

Katkend intervjuust Gerhard Paulmöpperiga, Viini Burgtheateri 
esinäitlejaga

Teie leping teatriga on eluaegne?
Jah, nii teater soovis, ja mulle see variant sobis.
Kas nii ei või tekkida oht, et te liigute mugavustsooni ning 
ei soovi enam uusi väljakutseid, uusi riske võtta, teil pole 
neid enam vaja?
Aga milleks on vaja uusi riske? See kurnab, sööb seesmiselt, 
pidevad kõhklused, etteheited enesele, halvenenud söögiisu, 
tuksis seedimine, vastuolulised arvustused, mõistva publiku 
vähesus, garantiide puudumine, et riskil on ka tulemus ja kui 
isegi tulemus on, siis on see hägune. Rääkimata sotsiaalse 
minapildi murenemisest.
Nii et teile Eesti trupi NO99 lavastus “Kuidas seletada pilte 
surnud jänesele” ei meeldinud?
Ei meeldinud sugugi. Milleks katsetada? Võtame näiteks selle, 
kuidas need noored käivad ringi mõistega “aeg”. Aeg on 
laval väga hinnaline. Sul on näiteks kokku kümme minutit ja 
sa pead näitlejana neisse kümnesse minutisse panema kogu 
oma hinge. Aga neil ei tee näitlejad vahel kümme minutit mitte 
midagi. Lihtsalt pakivad! Või siis need improvisatsioonid. Kust 
nad algavad, kuhu lõppevad – arusaamatu. Lihtsalt mäng 
mängu enese pärast, ei mingit käega katsutavat tulemust, 
ainult emotsioon ja mõte. Nii teatrit ei tehta.
Kui oluline on teie jaoks kriitika?
Ütleksin nii, et mind pole veel täienisti mõistetud.

Ilmunud ajalehes Wiener Nachrichten aus Theaterwelt 23. juunil 
2010.

Lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osades Mirtel Pohla, Risto Kübar, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, 
Rasmus Kaljujärv, Inga Salurand või Eva Klemets, Jaak Prints, 
Andres Mähar, Gert Raudsep ja Sergo Vares

Etendused 2/3 novembril





NO73 Võtame uuesti
Frayn/Ojasoo/Semper

Katkend intervjuust Ene Randveega, Teater NO99 
turundustöötajaga

Ene Randvee, Teie repertuaari lisandub peatselt uus tükk, 
teatrikomöödia “Võtame uuesti” (autor Michael Frayn). 
Millest selline valik?
Seda olen viimastel kuudel endagi käest sageli küsinud, kuid 
mõistlikku vastust pole ma lavastajatelt (Tiit Ojasoo ja Ene-Liis 
Semper – toim.) veel saanud. Mina tulin tööle teatrisse, mis on 
nooruslik, avangardne, eksperimendialdis. Lavastajate otsus 
proovida kätt lauskomöödia alal on minu jaoks pettumus.
Mida siiski lavastajad ise ütlevad?
Oh, mis neil ikka öelda. Ega seal mingit suurt mõtet taga ei ole. 
Ma ise oletan, et teater tahab veidikene pärast “Ühtset Eestit” 
õhku välja lasta ja teha midagi sellist, mida keegi temalt ei 
ootaks. Eks ikka teravalt ja intensiivselt, aga seekord siis, jah, 
komöödiat. 
Kuidas suhtuvad ootamatusse valikusse näitlejad?
Oh, mis neil ikka suhtuda. Näitleja ju teeb seda, mida ta 
seina pealt käskkirjast loeb. Eks nad ikka on õhinas, tahavad 
intensiivselt nalja viskama hakata. See on minu jaoks olnud 
samuti pettumus.

Võtame uuesti
Autor Michael Frayn
Lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osades Sergo Vares, Mirtel Pohla, Jaak Prints, Tiina Tauraite 
(Von Krahli Teater), Eva Klemets, Risto Kübar, Tambet Tuisk, 
Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv

Esietendus 4. detsembril
Etendused 6/7/8/18/20/21/22 detsembril

UUS!





NO80 Onu Tomi onnike
Beecher-Stowe/Ojasoo/Semper

Katkend intervjuust James Beecher-Stowe’iga, Harriet Beecher-
Stowe’i lapselapselapsega

James Beecher-Stowe, üks kummalisemaid kohti, kus teie 
vanavanavanaema romaani on lavastatud, on Eesti.
Tõesti? See on minu jaoks suur üllatus. Kas neil on samuti 
neegrid, keda ahistatakse?
Mõned tõesti on. Aga siiski ütleb teater ise, et nad valisid 
“Onu Tomi onnikese” hoopis tema tunderikkuse pärast, kuna 
kaasaegsest küünilisest ja pettunud kirjandusest sääraseid 
emotsioone ei leia.
Hmm. See on loomulikult tõsi. Minu vanaema oli väga 
emotsionaalne inimene ja kui kellelegi tehti ülekohut, elas ta seda 
väga sügavalt läbi. Ka tänapäeva maailmas on ju ülekohus selgesti 
alles, ta on võtnud ainult palju peenemad ja varjatumad vormid. 
Mis ei tähenda, et inimesed oleksid peenemalt ja varjatumalt 
õnnetumad. Vastupidi. Huvitav ikkagi, kuidas nad seda tegid?
Noh, neil on seal maskid ja tegelased räägivad kohati 
väljamõeldud keeles, ja tekib natuke selline efekt, nagu 
jaapani filmi vaadates, kus sa ei saa päris kõigist sõnadest 
aru, aga tegevus on jube hingestatud ja see poeb sulle 
kuidagi naha vahele. Näitlejad on kuidagi väga kohal, ja väga 
õrnalt mängivad.
Peaks vaatama minema, tõesti. Oh, vanaemal oleks olnud nii hea 
meel. Ta oli tõesti väga-väga kena inimene.

Onu Tomi onnike
Autor Harriet Beecher-Stowe
Lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osades Andres Mähar, Mirtel Pohla, Rasmus Kaljujärv, Eva 
Klemets, Marika Vaarik, Inga Salurand, Sergo Vares, Risto Kübar

Viimased etendused Eestis 16/17/18 novembril
Etendused Viinis 26/27 novembril
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NO74 (Untitled)
Lagle/Eelmaa

Katkend intervjuust ühe mehega, kes läks metsa ja enam tagasi 
ei tulnud

Te olete siin juba päris tükk aega elanud?
Jah, vist kümme aastat juba.
Miks te siia tulite?
Ma ei tea. Mulle tundus, et mul ei ole enam eriti midagi öelda. 
Ma ei saanud enam kuidagi... kohakuti. Ei midagi traagilist, nii 
ikka juhtub, ma ei ole kuidagi kurb või haavunud või pettunud. 
Nii ikka juhtub.
Oli teil sõpru?
Ma arvan küll, et oli.
Mis nemad ütlesid?
Nad tahtsid parimat, ja vist arvasid, et ma olen õnnetu, kui 
ma nende juurest ära lähen. Püüdsid mind ikka veenda, et ma 
jääksin sinna edasi, ja et kõik on hästi ja ma vaatan maailma 
lihtsalt läbi liiga tumedate prillide. Tegelikult ei olnud ma sugugi 
õnnetu, kui ma lahkusin. Ma lihtsalt ei kuulunud sinna. Aga 
nagu ma ütlesin: nii ikka juhtub. Ei midagi erilist.
Kas teile peaks kaasa tundma?
See on teie otsustada. Mina tean, mis mina olen ja miks ma 
siin olen. Ma loodan, et teie teate, kes teie olete ja miks te seal 
olete, kus te olete.

(Untitled)
Lavastaja Lauri Lagle (Eesti Draamateater)
Kunstnik Liisi Eelmaa (külalisena)
Osades Risto Kübar, Marika Vaarik, Inga Salurand või Mirtel 
Pohla, Jaak Prints, Rasmus Kaljujärv, Gert Raudsep, Tambet 
Tuisk, Eva Klemets, Andres Mähar

Esietendus 23. oktoober
Etendused 11/12/13/15 novembril ja 10/11/13 detsembril

UUS!





NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
Albee/Ojasoo/Semper

Katkend intervjuust tuntud Eesti teatrikriitikuga

Eelmise teatrihooaja suursündmuseks oli kahtlemata “Kes 
kardab Virginia Woolfi?” Teatris NO99. Tekst oli suurepärane, 
näitlejad küpsed ja täpsed, lavastajad intensiivsed...
Noojah... No... No oleks võinud siiski ka veidi parem olla.
Mis täpsemalt?
Noh... Oleks võinud kõik kuidagi... parem olla.
Mis teile ei meeldinud? Osatäitjad on ju näiteks tõeliselt 
head. Toompere George’i rollis on väga jõuline, terav 
ja ohtlik. Vaarik Marthana suudab mängida nii, et me 
nii põlgame Marthat kui ka tunneme talle kaasa. Pohla 
Kullakese kohta räägivad ju kõik, et on lihtsalt arusaamatu, 
kuidas säärast suhteliselt bimbolikku tegelast on võimalik 
mängida nii, et see muutub traagiliseks, huvitavaks, 
vastuoluliseks. Ja Vares Nickina on ehe elegantne nats.
No Vares on alles lavakunstikooli lõpetanud...
Neli aastat tagasi.
Minu vanuses ei ole neli aastat absoluutselt mitte midagi. 
Tema vanuses on.
Nad oleks ikka kõik võinud paremini mängida. Ja tekst oleks 
võinud nüansirikkam olla. Lavastada ei olnudki seal nagu eriti 
midagi, tekst ja näitlejad olid juba nii head. Nii et kokkuvõttes, 
jah, rahule ma nüüd küll ei jäänud.
Kuuldavasti on teil elulooraamatu kirjutamine pooleli? See 
pidi päris mahukas tulema?
Jah. Mul on siiski palju öelda.

Edward Albee
Kes kardab Virginia Woolfi?
Lavastajad-kunstnikud Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osades Marika Vaarik, Hendrik Toompere jr (Eesti Draamateater), 
Mirtel Pohla ja Sergo Vares

Etendused 5/6/8/9 novembril ja 15/16 detsembril

























Komöödia Teatris NO99

Eero Epner

Kas mäletate veel seda uhket maaliseeriat, millel Andy 
Warhol kujutas Campbelli firma supipurke? Warhol tegi selle 
valmis peaaegu 50 aastat tagasi ja omal ajal oli see tõeline 
üllatuspomm. Kunst ei olnud varem selle peale tulnudki, et 
argised, labased, masstootmises olevad objektid võiksid 
tema jaoks kuidagi huvitavad ja inspireerivad olla. Tõsi, Marcel 
Duchamp oli juba 1917. aastal pakkunud ühele näitusele 
tavalist pissuaari (see lükati žürii poolt tagasi), kuid tema noore 
sõbra Andy samm oli samm edasi. Kui Duchamp ütles, et 
kunst pole mitte ainult see, mida kunstnik oma kätega teeb, 
vaid ka see, milline on kunstniku idee, siis Warhol ütles, et iga 
visuaalne objekt võib olla kunst. Ei ole olemas õilsamaid ja 
paremaid objekte, mis võiksid kunstile kuidagi paremini sobida. 
Meid ümbritsevad iga päev tuhanded labased argised esemed 
ning kunstnik ei pea tingimata ütlema, et teda need esemed 
ei huvita.  Et teda see maailm ei huvita. Ta võib ka näiteks 
öelda: “Ahaa, säärane supipurk on oluline sümbol, visuaalne 
märk kaasaegses ühiskonnas – ma kujutan seda.” Ühesõnaga, 
viiskümmend aastat tagasi ütles Warhol, et kunstis pole olemas 
hierarhiaid, unustage ära. Kogu visuaalne maailm võib kunstile 
huvi pakkuda ning pole mõtet põdeda, kui inglite, madonnade, 
antiikkangelaste, Jeesus Kristuse, lihtsate inimeste, 
agulivaadete ja Normandia peisaažide asemel on kunst korraga 
üks osa popkultuurist – seksikas, šeikiv ja kõigile arusaadav. 
Kunst elab nüüd teises kohas.
Täna teame, et Warhol eksis. Mitte oma ideede tõttu – need 
on endiselt õiged ja huvitavad. Küll aga on mitmed tema 
ideaalid põrganud vastu küüniliste kunstipeerude, populistlike 
arvamusliidrite ja konservatiivsete moraalijutlustajate ühisrinnet. 
Ennekõike puudutab see Warholi mõtet selle kohta, et kunst 
võiks olla demokraatlik. 
Mida see tähendab – et kunst võiks olla demokraatlik? Avagem 



Warholi päevaraamat ja lugegem tema sissekannet “Miks mulle 
meeldib Coca-Cola?” Seal ta kirjutab, et üks tavaline Coca-
Cola on väga lahe, sest kui seda ostab näiteks mõni Bristoli 
töömees, siis võib ta kindel olla, et isegi Inglise kuninganna 
ei saa lubada endale paremat Coca-Colat. Miks? Sest Coca-
Cola on kõigi jaoks sama. See masstoode ei loo sotsiaalseid 
kihistusi – erinevalt näiteks vorstidest. Kes ostab Laste vorsti, 
kes põdravorsti, kes aga maailma kõige kallimat vorsti, milleks 
on mõningatel andmetel ühe tippkoka loodud avantüür, mille 
serveerimisel kasutatakse mh mandliõli ja trühvlikastet ning 
mille viil maksab üle 300 krooni. Aga Coca-Cola on alati Coca-
Cola. Ja just seepärast võiks see Warholi arvates sobida 
ka kunstiobjektiks – täpselt nagu Campbelli populaarsed 
purgid. Sest seeläbi tõstab kunstnik esile midagi, millest 
demokraatlikumat on raske ette kujutada – masstoote. Millegi, 
mis määrab ja kujundab miljonite elusid. Kunst ei ole enam 
arusaamatu elitaarne projekt. Ei. Kunst tuleb sinu juurde tagasi.

Nüüd ongi viimane aeg jõuda Teater NO99 uuslavastuse 
komöödia „Võtame uuesti“ juurde. Võiks öelda, et teatud 
mõttes on see lavastus mõtteline jätk „Ühtsele Eestile“. 
Kui viimane tegeles teatavasti küsimusega, mil määral on 
demokraatia tänases Eestis illusoorne ja mil määral tegelik, 
ning mil määral ta üldse tegelik saab ollagi, siis „Võtame uuesti“ 
küsib, millistel tingimustel absoluutselt demokraatlik olukord 
üldse tekkida võiks. Me ei tea vastust. Aga me tahame teada 
saada, kas ühine naer teatrisaalis võiks olla märk säärase 
absoluutse demokraatia tekkest. 
Oioi, ütlevad nii mõnedki nüüd. Kas pole see mitte liialt uljas 
mõte? Kas ei ole see mingi kahtlane hüperbool, mingi uim? 
Võib-olla ongi. Kuid nalja mõjust sotsiaalsete hierarhiate 
kaotamisel on kirjutatud varemgi. Näiteks Vene teadlane 
Mihhail Bahtin väitis, et kui vanasti toimusid karnevalid, siis 
kadusid seal klassivahed. Karneval oli teiste sõnadega nagu 
Coca-Cola – kõik võisid sellest osa saada, kõik olid siin 
võrdsed. Ja sama võiks kehtida ka Michael Frayni komöödia 
kohta, mis vallandab publikus naeru ning selles naerus 
saadakse ühtlasi ka üheks. Ja mitte ainult publikus. On ju 



mitmed näitlejad öelnud, et komöödiat mängides tekib lava 
ja saali vahel säärane vahetu ning siiras side, mida muidu 
kunagi ei teki. Teiste sõnadega: näitlejad ja publik on ühel 
lainel, nad mõistavad teineteist, naljasoon jookseb punase 
niidina ümber publiku ning seob nad näitlejatega ühte. Hea 
näitleja teab, millal on naljakas ning kuidas nalja puänteerida 
– ja tänulik publik saab sellest aru ning tänab näitlejat naeruga. 
Ei mingeid „agasid“, ei mingeid kahevahelolekuid, sisemisi 
kahtlusi, interdistsiplinaarseid viiteid – ei midagi säärast, millest 
ühed saavad aru ja teised ei saa aru. Naljast saavad kõik aru 
(kui nad ei kuulu just parteide noorteorganisatsioonidesse). 
Nii et ideaalis, teatud vaakumisarnases komöödiaetenduses 
peaks absoluutne demokraatia olema võimalik. Warholi mõte 
sellest, et laiatarbetoodang – ja nali seda teatavasti on – loob 
võimaluse demokraatliku kunstiteose sünniks, võiks leida 
tõestuse just mõnel „Võtame uuesti“ etendusel. 
Kuid.
Nali siiski ei ole demokraatlik. Nali ei ole nagu Coca-Cola või 
Campbell. Ühed naeravad ühe, teised teise nalja üle. Kellele 
meeldib poliitiline huumor, kellele satiir, kellele jalaga-perse-
naljad, kellele perekondlik soe muhelemine. Nalja puhul 
tõmmatakse piire, nii klassikuuluvuse (olete ju kuulnud näiteks 
„laadahuumorist“, ja nagu me teame, laadal džentelmenid ei 
käi) kui ka rahvuse järgi. On olemas näiteks inglise huumor. 
On olemas vene naljad ja eripärane soome naljasoon. Mille 
üle sakslased naeravad, pole ma siiani aru saanud. Ja on 
veel teisigi erinevusi. Vaestele meeldib naerda rikaste üle, 
eestlastele venelaste üle, meestele naiste üle, intellektuaalidele 
sportlaste üle, kõigile Villu Reiljani üle ja Villu Reiljanile kõigi üle. 
Seega: komöödiat tehes võime me loota, et naer, mis kaigub 
saalis, loob teatud ühtekuuluvustunde, teatud võrdsustunde, 
mis haagib meid „Ühtse Eesti“ suurkogu külge (mis algas ju 
samuti Jaak Printsi standupiga, et rahvas ühte sulatada ja 
luua publikuliikmete vahel tegelik võrdsus (naersid nii Hans H. 
Luik kui ka Mikitamäe rahvas) ning ühtlasi ka selle võrdsuse 
illusioon). Ja usutavasti see nii lähebki. Frayni huumor on siiski 
tugevalt üle keskmise, näitlejatel ei ole seda piinlik mängida 
ning kui te soovite pika päeva lõpetuseks näha intensiivselt 



mängitud ja ikkagi päris pööraseks kiskuvat nalja, siis on 
“Võtame uuesti” teie jaoks.
Aga see on teie jaoks ka siis, kui te mõtlete, miks kuradi pärast 
NO99 komöödiat teeb. Sest me pole kaugeltki esimesed, 
kes talle omistatud avangardiradadelt hälbivad. Näiteks 
läksid omal ajal Evald Hermaküla ümber koondunud näitlejad 
laatadele naljamänge tegema, tegeledes samal ajal ka öiste 
improvisatsioonide, kosmose ja zeniga. Laadal mängimine 
oli selle omamoodi vastand, teise äärmuse katsumine, yinile 
ka yangi lisamine. Meie nii diibid siiski ei ole. Meie jaoks on 
“Võtame uuesti” Warhol, ventiil, karneval, “Ühtne Eesti” ja 
Coca-Cola. See on otsus teha midagi, mis kunstiks olemise 
mõttes on marginaalne. Sest komöödiat loetakse kõrgetel 
kunstiväljadel endiselt marginaalseks – ja seda põhjusel, et 
nali on populaarne. Täpselt nii, nagu viiskümmend aastat 
tagasi oli Campbelli supipurk liiga populaarne selleks, et ta 
üht kunstnikku võiks huvitada. Aga me elame maailmas, kus 
kunst ei saa endale lubada luksust vaadata maailmast mööda 
– sinna, kus mustavas pimeduses paistab ainult tema enda 
naba. 



“Ühtse Eesti” DVD

Oot-oot... Sul ei olegi veel “Ühtse Eesti” DVDd? Siin on ainult 
kolm võimalust.
(a) Sind ei olnud nende 7000 inimese seas, kes 7. mail Saku 
Suurhallis olid
(b) Sa kuulud mõnda erakonda
(c) Sa pole kuulnudki, et DVD on väljas.

Aga see on tõsi. DVD on ilmunud. Seal on kõik peal. Suurkogu. 
Kõik “Valimiskoolid”. “Ühtse Eesti” telereklaamid. Ja kõik on 
inglise- ning venekeelsete subtiitritega. Sa võid selle saata isegi 
oma Läti sõpradele!

Lisaks on siin vahel mahukas infovoldik, kus on lehekülgede 
kaupa küsimusi, mida saab edukalt kasutada kodanikuõpetuse 
tundides. 

DVD on saadaval suuremates kaubanduskeskustes, 
raamatupoodides ning internetis aadressil 
www.rahvusmeened.ee/suurkogu
DVD on saadaval ka teatri kassast.

Siin aga mõned arvamused inimestelt, kes olid 7. mail 
Suurhallis:

See on kõige suurema märgilise tähtsusega asi, mis Eesti  
sisepoliitikas viimastel aastatel tehtud.
Agu Uudelepp, poliitikaanalüütik ja strateegilise 
kommunikatsiooni ekspert

Eesti kunstis ei ole nii mastaapset vaatepilti üheski žanris 
suudetud ega tahetud lavastada.
Jaak Allik, poliitik ja teatrikriitik

Öeldakse, et kriisiaegadel sünnib suur kunst. Noh, see üritus on 
siis hea näide.  Etendus oli suurepärane, imehästi lavastatud, 



täis energiat ja emotsioone. Nagu James Cameroni filmi, võis 
seda vaadata naudinguga ka siis, kui see oli juba pikka aega 
kestnud, ja endiselt põnevil oodata, mis edasi juhtub.
Abdul Turay, kolumnist

See projekt võiks minna üle Eesti tuurile.
Peeter Kaldre, ajakirjanik

Vähemalt võhikule oli “Ühtne Eesti” ainulaadne ettevõtmine, mis 
näitas teatri võimet tulla mustast kastist ühiskonda, pingestada 
sadu tuhandeid inimesi ning – loodetavasti – käivitada olulisi 
muutusi. “Ühtne Eesti” näitas meile meie endi kohta palju uut.
Hannes Rumm, Riigikogu saadik

Võimas. Puhastav.
Margit Tõnson, kriitik

“Ühtne Eesti” oli väga hea kodanikuhariduslik harjutus! Sellise 
harjutuse või protsessi peaks läbi tegema iga koolilaps, kes 
võtab osa ühiskonnaõpetuse tunnist. Seal võiks vaadata kas või 
valimiskooli lõike, mis näitasid parteipoliitilisi trikke.
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juht

“Ühtne Eesti” oli Teater NO99 poolt loodud fiktiivne poliitiline 
liikumine, mida suur osa avalikkusest käsitles reaalse poliitilise 
jõuna. 44 päeva jooksul mängiti avalikkuse ees lahti erinevad 
poliittehnoloogiad. Projekt lõppes Saku Suurhallis toimunud 
Suurkoguga, mida 7. mail 2010 etendati rohkem kui 7000 
inimesele. See oli üks suuremaid etendusi kogu Euroopa 
uuemas teatriajaloos. 

Idee ja lavastus Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper
Osalevad Rasmus Kaljujärv, Eva Klemets, Risto Kübar, Kristel 
Leesmend, Andres Mähar, Jaak Prints, Gert Raudsep, Inga 
Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Liina Vahtrik, Sergo 
Vares, Rein Einasto, Markus Lippus, Allar Jõks, Indrek Tarand
Kaasa teevad Lenna Kuurmaa, trummarid, trikimehed, 
tantsutüdrukud, puhkpilliorkester, koor ja “Ühtne Eesti” 
noortekogu



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 
kolme 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 blogi

Aadressil www.no99.ee/blog on mõtteid ja täiendusi 
meie lavastustele.



Jazziklubi

Kodumaise džässi tase läheb aasta-aastalt järjest kõr-
gemaks ning muusika mitmekesisemaks. Ka hoojal 
2009/2010 toob Eesti Jazziliit Tallinna, Viljandi, Tartu, Pär-
nu, Rakvere ja Kuressaare publiku ette džässi hetkeseisu 
kuumimad nimed. Reedeti ja laupäeviti toimuvad Teater 
NO99 keldrisaalis kontserdid.

Samal õhtul teatrit külastanud inimesed saavad teatripileti 
ettenäitamisel pileti 30 krooniga (1,92 €), teistele on hind 
75 krooni (4,79 €), sooduspilet on 50 krooni (3,20 €). Eesti 
Jazzliidu liikmetele 30 krooni (1,92 €). 

November

R  05/11 22:00 Ain Agan ja Oleg Pissarenko
L  06/11 16:00 Uma
R  12/11 21:30 Jazzkaar esitleb: Print (Prantsusmaa)

L  13/11 16:00 Sigmund 5
R  19/11 22:00 Rebecca Kontus ja Tomtomm Trio
L  20/11 16:00 „Otsa kooli eri“
R  26/11 22:00 Xpress Quartet
L  27/11 16:00 AGAN-VIINIKAINEN-MÄLGAND-KALLIO

R  03/12 22:00 Muusikaakadeemia ja Otsakooli bändid
L  04/12 16:00 Ajavares
R  10/12 22:00 Raul Sööt Deeper Sound
L  11/12 16:00 Dynamite Vikings
R  17/12 22:00 Soome Jazzliit esitleb: Manuel Dunkel Quartet
L  18/12 16:00 Muusikaakadeemia ja Viljandi 
          Kultuuriakadeemia bändid

Detsember



Piletiinfo

Kassa 660 5051
E-R 12-19

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

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

Pileti hind 225 krooni (14,38 €), sooduspilet 170 krooni (10,86 €). 
Müügil ka kinkekaardid (450 krooni / 28,76 €). Sooduspilet kehtib 
õpilastele, üliõpilastele 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 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 – 7 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 225 and 170 EEK (14,38 € /10,86 €).

Mängukava pani kokku Eero Epner



T 02/11 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
K 03/11 19:00 NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele
R 05/11 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
L 06/11 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
E 08/11 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
T 09/11 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
N 11/11 19:00 NO74 (Untitled)
R 12/11 19:00 NO74 (Untitled)
L 13/11 19:00 NO74 (Untitled)
E 15/11 19:00 NO74 (Untitled)
T 16/11 19:00 NO80 Onu Tomi onnike Viimaseid kordi

K 17/11 19:00 NO80 Onu Tomi onnike Viimaseid kordi

N 18/11 19:00 NO80 Onu Tomi onnike Viimast korda Eestis

R 26/11 19:00 NO80 Onu Tomi onnike Volkstheater/Viin/Austria

L 27/11 19:00 NO80 Onu Tomi onnike Volkstheater/Viin/Austria

L 04/12 19:00 NO73 Võtame uuesti! Esietendus

E 06/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!
T 07/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!
K 08/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!
R 10/12 19:00 NO74 (Untitled)
L 11/12 19:00 NO74 (Untitled)
E 13/12 19:00 NO74 (Untitled)
K  15/12 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
N 16/12 19:00 NO78 Kes kardab Virginia Woolfi?
L  18/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!
E  20/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!
T  21/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!
K  22/12 19:00 NO73 Võtame uuesti!

Detsember

November


