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Internetilauljatar sai Timberlake’i soojendusesinejaks
n Hollandi tütarlaps on oma ettevõtlikkusega saavutanud võimaluse, millest
paljud noored unistavad, nimelt on
Justin Timberlake 19-aastase Esmée
Dentersi (pildil) palunud oma soojendusesinejaks.
Internetifenomeniks kutsutud
nooruke Esmée võib suurepärase
võimaluse eest tänada vaid ennast ja

n TANTSUPALAVIK

Reedel muutub Sokos
Hotel Viru restoran
Merineitsi sumedaks tangolokaaliks, kus esinevad
tangovirtuoosid Alejandro
Polemann & Grupo ja Petri
Kaivanto tangomuusika
ühisprojektiga Aires de
Finlandia.
Argentiinlane Alejandro
Polemann on mitmekülgne
muusik, kes on peale arvukate
projektide töötanud ka La Plata ülikooli muusika õppetooli
juhatajana. Alaliselt osaleb ta
rahvamuusikaansambli Flor
de Enchastre koosseisus ning
mainekas duos koos klarnetist
Pablo Szapironiga.
Soomlasest laulja-laululooja
Petri Kaivanto armus tangosse juba kaheaastasena. Sibeliuse gümnaasiumis asutas ta
oma tangoansambli, mis hiljem, kui lisandus ka Petri Ikkelä, sai nimeks Los Leotardos.
Just nemad on vastutavad selle
eest, et Argentina tango 1980.
aastatel ka soomlasteni jõudis.
Alejandro ja Petri kohtusid
Helsingis 2001. aasta suvel ja
sealt sündis idee teha ühine
heliplaat.
2004. aasta veebruaris alustatud ja nüüd ilmunud plaat
“Aires de Finlandia” on avamäng pikaajalisele Soome ja
Argentina tangokoostööle.
Peale Soome igihaljaste tangode leidub Alejandro ja Petri tangokaleidoskoobis ka nende omi värskeid lugusid, üks
Argentina tango candombé-
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Õllesummeril Tivoli Tuuri atraktsioone sel aastal ei tule

YouTube’i. Umbes aasta tagasi hakkas
ta oma muusikavideosid üles riputama
videosid esitlevasse veebikeskkonda.
Toona veel tundmatu tütarlaps laulis
kavereid mitme kuulsa laulja lugudest.
Vaid üheksa kuud tagasi ennast promoma hakanud Esmée tuuritab koos
Timberlake’iga Hollandis, Rootsis, Norras, Taanis ja Belgias. SL Õhtuleht / LL

Tangovirtuoosid Tallinnas

vaba aeg

n Viimastel aastatel on Tivoli Tuuri atraktsioonid olnud ka Õllesummeril, kuid mitte sel aastal. Festivali jaoks on inimeste
turvalisus kõige olulisem. “Me ei saavutanud tivoli Rootsi omanikega kokkulepet
täiendavates turvalisust puudutavates
tingimustes. Meie ei ole aga nõus oma
külastajate turvalisuse nimel tingima,”
selgitasid Õllesummeri korraldajad.

Tivoli kõrvalejäämine ei tähenda, et
Õllesummeril tuleks atraktsioonidest
puudust. Endiselt saab festivalil benjihüppeid teha, tegutseb rallisimulaator,
pealava juurde püstitatav traadiga õhusõidurada pakub mitmekümnemeetrist
õhulendu jne.
Õllesummer kestab 4.–8. juulini Tallinna lauluväljakul. LL

Parnass tutvustab vene luuleklassikat
Tallinna lauluväljaku
värskelt renoveeritud
klaassaalis algab täna
õhtul kell 21 luuleüritus
“Parnass”, kus eesti ja vene
parimad näitlejad esitavad
vene armastuspoeesiat
Puškinist Tsvetajevani.
Parnassi programmis on
luulet Aleksander Puškini,
Mihhail Lermontovi, Aleksander Bloki, Nikolai Gumiljovi, Ossip Mandelštami, Anna
Ahmatova, Sergei Jessenini,
Vladimir Majakovski ja Marina Tsvetajeva loomingust.
Üles astuvad Taavi Teplenkov, Alexander Kuchmezov,
Tambet Tuisk, Aleksander
Ivaškevitš, Mirtel Pohla, Ras-

mus Kaljujärv, Britta Vahur,
Pavel Voroztsov, Jaanus Rohumaa, Ksenija Agarkova ja
Beatrice.
Spetsiaalselt Parnassiks on
Tanel Veenre kokku pannud
foto-performance’i, muusikalise vahepala esitab Sofia Rubina.
Vene hõrgutistega kostitab
restorani Ö peakokk ja mitmeid auhindu võitnud Roman
Zaštšerinski.
Kaks aastat tagasi korraldatud Parnass tõi kokku üle
ootuste suure publiku ning
tutvustas eesti 20. sajandi
armastusluulet.
Piletilevist saab osta pileti
75 krooniga, kohapeal maksab
pääse 100 krooni. LL

Tõeliselt romantiline õhtu kulub
aeg-ajalt ära igaühele.
Foto: Tanel Veenre

Pidu ja puhkus vanglamüüride vahel
Mullu elule ärganud
Patarei vangla jätkab
tegutsemist ka tänavu.
Kel pealehakkamist
ja soovi jagub, võib
kahe tangomaa
muusika järgi ka ise
kaasa tantsida.
Foto: erakogu

versioonina ning isikupärased
tõlgendused Astor Piazzolla
lauludest.
Plaadistamist on juba tähistatud kontsertidega mainekas tangorestoranis Esquina
Homero Manzis. Nüüd saabuvad argentina muusikud koos
oma Soome sõpradega ka Tallinna.

Merineitsi avab uksed reedel kell 19, ansambel alustab
kell 21. Pileteid on võimalik
saada Sokos Hotel Viru vastuvõtust hinnaga 100 krooni ja enne üritust kohapealt
150 krooni eest. Pilet sisaldab
sissepääsu ja lauakohta. Lähemat infot tangoõhtu kohta
saab telefonilt 6 809 300. LL

Vangla on avatud juba praegu, kolmapäevast pühapäevani
kella 12–18 saab käia muuseumis kinnipeetute kunagist elu
uudistamas, lisaks pakutakse ettetellimisel ekskursioone,
mida juhivad vangla endised
töötajad. Projektijuht Andrus
Villem lubab, et sel aastal pulbitseb Patarei vanglas varasemast elavam ja mitmekesisem
elu, kirjutas EPL Online.
Keset vanglaõue pikutab
lava, kus saab teha kontserte isegi nii suure koosseisuga
nagu sümfooniaorkester. Vaikselt kõbitakse hoonet, kuhu

peaks tulevikus tekkima väike
suveniiripood.
Katlamaja karmi keskkonda paigutatakse klubi ja teater,
oma huvist seal askeldada on
märku andnud näiteks Vene
Teater, augustiks on sinna juba
planeeritud noortele suunatud
etendus “M & N”.
Ligi tuhat inimest mahutavas saalis tahab Villem näha ka
sügiseks ja kevadeks sobivaid
üritusi.
Patarei eriline vaatamisväärsus on aga kohvik, mis asub
õuest läbi minnes ümber nurga. Ilmselt linna parima vaatega vabaõhukohvikus, mida
peab pubi Woodstock, saab
istumiseks valida kas lihtsad,
vanglaõhustikuga sobivad pin-

Linna ilmselt parima vaatega
kohvik asub õuest läbi minnes
ümber nurga. Foto: Albert Truuväärt

gid või uhkemad välikohviku
lauad-toolid.
Kuni jaanipäevani on kohvik avatud muuseumiga samal
ajal, pärast jaanipäeva peaks
meelt lahutama pääsema aga
kella üheni öösel. LL
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Kino
n Coca-Cola Plaza
“Hostel II” kell 11.25, 13.35, 15.45,
17.55, 20.10, 22.20
“Kariibi mere piraadid: Maailma
lõpus” kell 11.05, 12.15, 14.30, 16.15,
18, 19.45, 21.30
“Number 23” kell 12.20
“Prohvet” kell 21.15
“Shrek Kolmas” (eesti keeles) kell 12,
12.30, 14.15, 14.45, 16.30, 17.15, 18.45,
19.30, 21.15
“Shrek Kolmas” (inglise keeles, subtiitritega) kell 19, 21
“Shrek Kolmas” (vene keeles) kell 11,
13, 15, 17
“Sodiaak” kell 14.35, 17.50, 21.10
“Valusad võmmid” kell 21.45
“Ämblikmees 3” kell 11.45, 17.10
“28 nädalat hiljem” kell 14.50, 20.05,
22.25
A. Le Coq Sviidis “Kariibi mere piraadid: Maailma lõpus” kell 13.15, 17,
20.45
n Sõprus
“Hindamatu” kell 14, 19.30, 21
“Klimt” kell 16
“Nuga” kell 18

Teater
Eesti Draamateater kell 19 “Kodukoht” (Keila-Joa mõis)

Eesti Nukuteater kell 19 “Romeo &
Julia” (suveõu)
Theatrum kell 19 “Juveliiripoe ees”
Vene Teater kell 19.30 “Palju õnne
argipäevaks” (väike saal)
Von Krahli teater kell 20 “Eesti naiste
laulud” (Naissaare Omari küün)

Kontsert
Ajaloomuuseum kell 19 Tallinna II
kitarrifestival: Tauno Saviauk (flööt) ja
Tiit Peterson (kitarr)
Kumu auditoorium kell 19 Diplomaatilised noodid: “Lumest tehtud kleit”
Niguliste Antoniuse kabel kell 19
Hortus Musicus
Pirita kloostri varemed kell 21 The
Sun

Klubi
Angel kell 23 Café Unplugged: Koit
Toome, DJ Tõnu Tiks
Café Amigo kell 22 Mees
Club Hollywood kell 23 Getaway in
Tallinn, DJ Erki Ohmann
Kolumbus Krisostomus kell 21
karaoke
Molly Malone’s kell 22 Picante
Nimega Baar kell 22 karaoke,
DJ Karabljoff
O’Malley’s kell 22 karaoke
Sossi klubi kell 20 Jüri Homenja

Näitus
Adamson-Ericu muuseum Ann Audova “Kumisev valgus”
A-galerii Kertu Vellerindi “Välu”
A. H. Tammsaare muuseum “Tõde on
inimeses”
Deco galerii Mauri Keinäneni näitus
Double Coffee Kaja Luksi džässifotod
EAÕK püha Siimeoni ja naisprohvet
Hanna piiskopliku kiriku torn “Kirjatud paradiis II”
Eesti Ajaloomuuseum “Langebraun
lauale! Nikolai Langebrauni portselanitööstuses aastatel 1928–1950 dekoreeritud esemed”
Eesti kunstiakadeemia galerii Riin
Palloni, Katrin Rüütli ja Teija Kotipalo
“Nothing against something”
Eesti Käsitöö Maja Eesti Rahvakunsti
ja Käsitöö Liidu näitus “Konkurss “Eestioma-märss””
Eesti Loodusmuuseum Maite Lätti
lillekooli näitus “Liblikalennul”
Eesti Meremuuseum “Vormi võlu –
ülevaade Eesti mereväe vormiriietuse
väljatöötamisest ja kujunemisest aastatel 1919–1940” ning vitriininäitused
“Huvitavaid leide uppunud laevadelt”
ja “Meistrite meister – laevamodellist
Ago Kalberg”
Eesti Rahvusraamatukogu Maasike Maasika “Ilus ilm” ning näitused
“Soome kauneim raamat ja raama-

tuparemik 2005”, “Kroon, leib, roosid.
Elisabeth von Thüringen 800” ja “Minu
raamat”
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum “Kui kõndis mannekeen ...
50 aastat Tallinna Moemaja loomisest”
ja “Tase ‘07 – EKA disainiteaduskonna
üliõpilaste tööd”
Eesti Tervishoiumuuseum “Bakterid – meie sõbrad ja vaenlased”
Energiakeskus “Loodusnähtused
Energiakeskuses”
Fotomuuseum “Ajalugu piltidel. Tallinna Linnamuuseum 70”
Galerii Aatrium Stephan Hörhammer
von Wildenrathi “In God’s Hand”
Galerii-G Eva Jänese “Lootos, lootus,
laotus”
Galerii Navett Vitali Sobolevi graafika
ja maalid
Galerii Põlendruum Reti Saksa graafika ja skulptuurid
Galerii Raua 33 Jaan Tengi “Lillelinn”
Gallery Viviann Napp Dmytro Dobrovolsky õlimaalid
Haabersti sotsiaalkeskus Verner Lukke meremaalid
Haus-galerii raamatuillustraatorite
näitus
Hobusepea galerii Fideelia-Signe
Rootsi “Harilik pensionär”
Kaitseliidu peastaap “Johan Pitka – 135”
Kiek in de Kök fotoamatööride aas-

tanäitus
Kristjan Raua majamuuseum Kärt
Summataveti “Ehte laul”
Kullo lastegalerii Tallinna õpilastööd
Kumu Priit Pärna näitus ning näitused
“Kaheksakümnendad sulgudes”, “Mälu
tagasitulek. Uus kunst Venemaal” ja
“Kirg. Eduard Wiiralti varajane looming”
Lasnamäe kultuurikeskus Lindakivi
Lasnamäe avatud noortekeskuse
näitus “Tules sündinud”, amatöörfilmistuudio Meksvideo 10. aastapäeva
tähistav näitus
Lastemuuseum Alexandra Efimova
“Veidrik Karlsson, lendav lehmake,
kass-ingel ja teised kootud maailma
elanikud”
Maarjamäe loss “Ei fosforiidile! 20 aastat fosforiidisõjast”
Niguliste muuseum “Kirikukellad
Eestis”
Nõmme galerii Rait Präätsi näitus
Raekoda “Kindel linn ja varjupaik”
Riigiarhiiv “Tervitused Varssavist”
SEB Eesti Ühispanga peahoone
kunstigalerii Ivar Kaasiku “Over the
rainbow”
Stereo Lounge TTÜ fotoklubi juubelinäitus
Tallinna Kunstihoone “Asjade seis”
Tallinna Kunstihoone galerii Ly Lestbergi näitus
Tallinna linnagalerii Andres Tali
näitus

Täna õhtul esilinastub kobarkinos õudusfilm “Grindhouse:
Surmakindel”.
Tallinna linnamuuseum “Ise tehtud,
hästi tehtud”
Tallinna ülikooli akadeemiline raamatukogu Raivo Välli “Värvide emotsioonid” ja Eija Minkkise ehted
Ungari Instituut EKA graafikatudengite ja Pécsi ülikooli kunstiüliõpilaste
näitus “Värvimängud graafikas”
Viru keskus harrastusfotograafide
näitus “Millimeters matter”
24 h galerii Liina Siibi “Tüdimise
mõnu”

Muu
Kodulinna Maja kella 11–19 Nunnatorni kaudu pääs linnamüürile, Saunaja Kuldjalatorni
Linnaarhiiv kella 16–18 tantsu- ja teatriüritus “Fookus”
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