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TEATRIPÄEVADE ERI
IV külateatrite päevade

kava

Laupäev, 16. august
PASSAIA TALU ÕUEL

kell 16.00
AVINURME SUVETEATERILT (Lääne-Virumaa)
V. Katejevi lustlik lugu „PUHKEPÄEV“
kell 17.30
PILISTVERE NÄITERINGILT (Viljandimaa)
“Põrpijad“ A. Kivirähki „KALEVIPOEG“
ALT-SIIMU TALU ÕUEL

kell 19.30
SAAREMAA MUSTJALA VALLA
LAULJATELT JA TANTSIJATELT
EHTNE „MUSTJALA PULM“

Järgneb

*simman * OKSJON*
* Töötab puhvet

Pühapäev,
17. august algusega kell 10
KIREV TEATRIKAVA KÜLAPLATSIL
Esinevad:
Sulbi külateater, Vastseliina rahvamaja näitering
ja Krabi külateater Võrumaalt,
Muuga Maanaisteseltsi näitering Ida-Virumaalt, Karisilla seltsi näitering Põlvamaalt,
Abja kultuurimaja lasteteater, Valuoja kooli
noortetrupp, Suure-Jaani kultuurimaja
näitering, Tänassilma rahvamaja näitering
„Pupujukud“ Viljandimaalt

Päeva lõpetab kell 17

KULDNE TRIO

Päevapiletid 50.-

Piletiostjate vahel LOTERII!

Teatripäevade projekti toetavad:
KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM,
KULTUURKAPITALI Rahvakultuuri Sihtkapital ja Viljandi
Ekspertgrupp, SUURE-JAANI VALLAVALITSUS

August 2008

Romeo Mukk –

Aasta Küla 2007
Kuhjavere külavanem:
Usun, et Kuhjavere külaseltsi üks tugevusi on
tema traditsioonid. Harrastus- ja hobiteatreid
ning näitetruppe on Eestis kindlasti sadu.
Korraldatakse ka kümneid teatripäevi, mille
korraldajaiks on maavalitsused, omavalitsuste
liidud, vallavalitsused. 2004. aastal Kuhjaveres
tärganud idee korraldada väikeses külas
teatripäevi on meie jaoks suur ettevõtmine.
Hakatuseks olid meil külas Ahjutagused Läsna
külast Virumaalt, kes soovisid oma lavastatud
„Ahjualuseid“ mängida. Vastuvõtjaiks olid
Passaia talu Mare ja Margus, kes arvasid, et
võiks ju rohkemgi truppe mängima ja publikut
kaugemaltki kohale kutsuda. Nii said 2005. aasta
20. augustil Kuhjaveres kokku kaheksa erinevat
näitemängutruppi ja päeva õnnestumise järel oli
hea tunne. Valisime just 20. augusti, et tähistada
Eesti taasiseseisvumispäeva ja kuna see on tööst
vaba päev, siis tundus see mõte hea. Paraku
kasvas aga järgmiseks aastaks esineda soovijate
hulk niivõrd, et laiendasime ettevõtmise
kahepäevaseks. Seepärast toimuvad teatripäevad
nädalavahetusel ja seekord pühendame need
kodumaa 90. aastapäevale. Juubeliaasta moto
on „Ühiselt ehitatud riik“ ja eks nii püüamegi
meie sellele kaasa aidata. Tänan südamest
meie küla inimesi, kes on oluliselt oma aega ja
energiat panustanud teatripäevade õnnestumisse.
Eriline tänu Mare ja Margus Lemmingule
Passaia talust, kelle õuel juba viiendat korda
astuvad üles teatritrupid. Sealt kasvas välja
ka teatripäevade idee. Tänan julguse eest AltSiimu talu peremeest Tiit Kuusikut ja tema
kaasat Veroonikat, kes sel aastal esimest korda
võõrustavad näitemängutegijaid ja publikut.

Tänulik olen ka Aire Käole kui staažikale
piletimüüjale ja muidu aktiivsele inimesele
ning Siimu talu pererahvale Vaikile, Reinule ja
Jaanile. Aga eelkõige tänan oma peret, kes on
igati toetanud meie ettevõtmisi.
Alati on üks põhiesineja olnud Avinurme
suveteater, kus lavastajaks Malle Pärn. Kalju
Komissarov on olnud meie hea abiline ja
nõuandja, kes lubas ka sel aastal vaaatama
tulla, mida kõike on suudetud kohtadel
esinemisküpseks seada.
Head teatrisõbrad!
Soovin meile kõigile toredaid elamusi
IV külateatrite päevadel Kuhjaveres, sest
eelkõige on siin võimalus ennast näidata ja
teisi vaadata, ilma et peaks žürii valvsat pilku
pelgama. Esinejaid on nii Saarest kui Virust ja
Võrust, rääkimata Mulgimaast. Mängitakse nii
eestimaiseid Lutsu ja Kivirähki lugusid, kui ka
kaugemaid autoreid.

Rõõmsa kohtumiseni aasta pärast, kui üheskoos peame V külateatrite päevi!

1. päeval, 16. augustil 2008. a esinevad
Avinurme suveteater
V. Katajevi lustlik lugu
„Puhkepäev“
Lavastaja Malle Pärn
Tegevus toimub ühes väikeses
puhkekodus, kus väikesest
eksitusest kasvab suur
segadus.
Mängivad: Kaiel Haav, Taisi
Mäeots, Marika Oolberg,

Kristi Pukk, Kaja Karo, Malle
Pärn, Aimar Rolf, Jaanus
Kõrre, Arne Labe, Märt
Tooming, Tõnu Pärnaste.
Avinurme Suveteater on
Kuhjavere teatripäevade
„veteran“, sest nad esinevad
juba neljandat korda.

Pilistvere rahvamaja näitetrupp PÕRPIJAD
A. Kivirähk „KALEVIPOEG“
Näitejuht ja muusika - Eda
Piilmann
Tegelased:
Kalevipoeg - Kuldar Pajula
Linda - Diana Paulus
Tuuslar - Heiki Aren
Alevipoeg - Tarmo Siimula

Olevipoeg - Rein Vahtra
Sulevipoeg - Jaan Zilmer
Siil - Eelika Ütt
I sorts, soome Sepa poeg ja
Põrguneitsi - Piret Jukk
Soome sepp ja
Põrgutaat - Andrus Ojalill
II sorts ja Põrgutaadi
teenijapiiga - Jane Nirgi

ESIETENDUS 14. MÄRTS
2008
Kord oli Kalevipoeg suurt
hõberiistade kasti kandnud
ja et tal olnud vaenlase vastu
minek, siis jätnud ta kasti
Uduallika küla alla allikasse.
Saksad käinud hiljem neid
otsimas, kuid kätte pole
saanud. Küll olid nad sealt
leidnud rahasid. Allikas
polevat enam endise koha
peal, vaid olevat ära liikunud.
Ka olevat enne kasvanud
kased ümber allika. Kaskede
külge olevat seotud siidilinte.
/ERA II 240 Pilistvere khk.
Kõo vald. Kirivere küla.
M. Mõtuste. Kai
Söödor.1939/

Näitetrupp on tegutsenud
järjepidevalt 1978.
aastast. Trupis on läbi
aegade osalenud 6070 näitemänguhuvilist.
Aastani 1999 mängiti
põhiliselt maaelu kajastavaid
tükke, uuest sajandist ka
linnaelu komöödiaid ning
kogupereetendusigi. Reisitud
ja esinetud on nii Soomes kui
Saares, mängitud taluõuedel
ja katlamajaski. Tänaseks
on kujunenud trupist
sõpruskond, kes saab kokku
ka muul ajal.
Kuhjaveres on mängitud
edukalt „Taksitrallitajaid“
ja „Naised kosjas“, saades
publiku lemmikuks.
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Mustjala valla lauljad ja tantsijad
Saaremaalt

Krabi külateater Võrumaalt.

MUSTJALA PULM“
2001. aastal 23. juunil toimus Mustjala külas Saaremaal
vabaõhuetendus MUSTJALA PULM, mida võib pidada
konkurentsituks võrreldes teistes maakondades toimuvate
kultuuri-sündmustega. Pulma läbiviimisel pakkusid abi
inimesed, kes oma noorusest seda veel hästi mäletavad.
Etenduse atribuutika ja rekvisiidid valmistati kohapeal.
Tegelasteks on Mustjala valla rahvas umbes 40 tegelasega.
Näha saab ehtsat Mustjala pulma: vanu pulmaatantse,
kombestikku ja palju nalja. Kogu kava saadab naturaalne
külapillimuusika.

Lühietendus “Kiiksu kohvik”
Etendus on võrukeelne. Kirja on selle pannud Marje Mürk
rahvasuust kuuldud juttude põhjal.
Pisikesse külakesse satub keegi ärimees ja nähes kohaliku
rahva omapära, otsustab vanasse meiereisse kohviku teha.
Tema arvates on külarahvas “kiiksuga” ja tema hakkab
seda “kiiksu” turistidele kalli raha eest müüma. Kohalikud
mammid Manda ja Liisu on eluaeg külas elanud, aga seda
kiiksu pole veel maitsta saanud. Nii nad otsustavadki selle
järele proovida ja lähevad kohvikusse kiiksu nõudma.
Kohvitassi taga kiiksu oodates arutatakse ka muud elulised
asjad läbi.
Esietendus oli 07. märtsil 2008 Rõuge rahvamaja
naistepäevapeol. Veel on käidud Seto külateatrite päeval
Obinitsas, üles astusime ka Krabi teatripäeval. On käidud
sünnipäevalapsi lõbustamas ja suvepäevi sisustamas.
Mängivad: Ettekandja- Daisy, Amanda- Annika, EliisabetMarje.
Krabi külateater mängib koos alates aastast 2000. Kavas on
omakirjutatud etendused, mis on enamasti võrukeelsed
külajandid. Sel aastal tuuritatakse ringi etendusega
“17 keväjäst hetke ja suvi”, mis on kirjutatud Oskar Lutsu
“Kevade” ja “Suve” ainetel.
Esinevad Kuhjaveres esimest korda.

Pulmad kestsid vanasti 2-3 päeva. Esimene päev oli
pruudi, teine peiu kodus, kolmas päev oli nn „vaga pulm“
ja õhtul mindi lahku – kõik see on iseloomulik ainult
MUSTJALA PULMALE.
Kuhjaverre tulek saab teoks Mustjala vallavanema Kalle
Kolteri eestvedamisel ja osavõtul. Pulmatantse tantsib
kaasa kohalik segarahvatantsurühm „Õerutajad“ Vaiki
Reineri juhendamisel.

2. päeval,
17. augustil esinevad:

Sulbi külateater Võrumaalt
Hugo Raudsepa ainetel valminud naljamäng “Vahelikuproua vapustused”
See on 3-vaatuseline nali 19. saj. lõpust Eestimaa popsitalus.
Sulbi külateater tegutseb 2005 aasta novembrist ja sinna
kuulub 10 liiget, nii noori, kui keskealisi. Esitustele
on tulnud: O. Lutsu “Pärijad”, (mida mängiti ka 2006
Kuhjaveres), Jannseni “Pärmi Jaagu unenägu” ja
H. Raudsepa ainetel “Vaheliku-proua vapustused”. Lisaks
mitmeid 30-minutilisi tükke vastavalt vajadusele, et
sisustada kohalikke üritusi.
Esinevad Kuhjaveres teist korda.

Abja Kultuurimaja laste näitering
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Pille Fisk - Urve Vahula
Neiu rohelisest liikumisest - Margit Kaja
Ärinaine (prostituut) - Lea Loomets
Näitering on tegutsenud vahelduva eduga 10 aastat. Truppi
on jäänud mängima vaid naised. Kuhjaverre tullakse
esimest korda.

Tänassilma Rahvamaja näitering
„Pupu-Jukud“
L. Tigase „Peremees
ja sulane“ ainetel
„Tänassilma lood“.
Kokku on põimitud nii
L. Tigase poolt kirjutatud
sulaselood kui iseendi poolt
väljamõeldud lood. Kokku
tuli sellest paras „kompott“.
See lugu on ekstra õpitud
ainult Kuhjaveres toimuva
sündmuse jaoks.
Lavale seadnud Merike
Moks ja Pille Sihver
Sulaselood tegelased:
Jüri (sulane) - Meelis Utt
Härra - Alvar Mutli
Proua - Elle Nurme

Peremees - Jaak Püks
Perenaine - Mait Siirus
Amanda ja Rolando lugu
tegelased:
Amanda - Mait Siirus
Rolando - Jaak Püks
Mehed - Meelis Utt, Alvar
Mutli
Mullikas - Pille Sihver
Lehmad - Elle Nurme, Raul
Kõiv
Reporter - Merike Moks
Ilmar Lohv - Alvar Mutli
Lauljad - Merike Moks,
Merli Mutli, Alvar Mutli,
Meelis Utt, Jaak Püks

Näitering sai alguse 1995.a, kui sisustati rahvamajas
volbripidu. Nii tekkis mõte, luua etteasteid teiste
sündmuste tähistamiseks.
Läbi aegade on esitatud lühinäidendeid, nagu näiteks
„Väike nõid“, „Pipi läheb kooli“, „Punamütsike“ jne.
Esimeseks suuremaks etenduseks oli O. Lutsu „Kapsapea“,
mille esietendus oli 2002.a. Kuid siiski võeti uuesti suund
muinaslugude lavastamisele. Nii sündisid koos lastega
väikesed muusikalid nt. „Pöial-Liisi“, „Lumekuninganna“.
Nähes televisioonis lavastust „Kardemoni linna röövlid ja
rahvas“, avastati, et näiteringis on need kolm röövlit olemas.
Nii valmiski 2003.a. trupi siiamaani kõige menukam
etendus „Kardemoni linna röövlid“.
Tänassilma Rahvamaja näitering „Pupu-Jukud“on jäänud
truuks lauludele ja naturaalsele muusikale, mis kajastub ka
uues etteastes.
Osa on võetud maakonna teatritepäevast, käidud esinemas
nii maakonnas kui ka väljaspool. Kuhjaveres toimuvatel
külateatrite päevadel ollakse kolmandat korda.

Suure-Jaani kultuurimaja näitering
Varasematel
aastatel
publiku hulgas
istunud Ado
Kuhlap lõi
“Vana habe
näitetrupi” ja
osaleb sel aastal
teatripäevadel.

Hans Christian Andersen
“Pöial-Liisi”
Osades:
Jutustaja - Merike Voss
Pöial-Liisi ema - Kelli Välba
Nõid - Eliisa Raal
Pöial-Liisi - Elisabeth Rõigas
Konnaeit - Eloore Tomingas
Konna Kusti - Kaido Raal
Konn Karla - Kevin Raal
Isand Mutt - Karl Raagmets
Pääsuke - Eliisa Raal
Liblikas - Kirke Kask
Lepatriinu - Elo-Nora Vilgats
Mesimumm - Saara Kiivit
Rohutirts - Eliisa Raal
Sipelgas - Joel Jänes
Kiilid - Andra-Maria
Bokmane, Joel Jänes
Põrnikad - Kätlin Tiidu,

Doris Lepmets
Hiireemand - Kelli Välba
Hiirepojad: Kiki - Kärt
Purge,
Kuki - Kendra Salujärv,
Pätu - Berit Kandla
Peahaldjas - Kelli Välba
Prints - Karl Raagmets
Lavastajad: Viive
Niinemäe ja Ruth Mõttus
Laulude salvestused:
Endel Purju
Kostüümid: Triinu
Menning
Korrapidaja: Aime Hunt
Esietendus 29.05.2008
Abja Kultuurimajas
Esinevad Kuhjaveres
esimest korda.

Karisilla külaselts Setomaalt
Mikitamäe vallast
Katkend Oskar Lutsu
följetonist
“Viis pakikest”
Tekst on osaliselt seto keeles.
Osades on külaelanikud ja
Tallinna tuttavad
Peaosas naabrimees Heldur
Kotov
Tegelased: Alar Palmik,
Hele Jänes, Sirje Suskova,
Kalmer Hälvin, Tauri
Lepasild, Sirje Palmik, Elli
Lepasild, Tea Sabbal, Milvi

Kõrnas, Piia Hälvin, Heini
Kina.
Muusika ja dekoratsioon
Eelika Lepasild ja Merle
Hälvin
Esietendus oli 2007. aasta
Karisilla jaanipäeval .
2008 a.kevadel võeti
näidendiga osa Setomaa
külateatrite päevast
Obinitsas Meremäe vallas.
Esinevad Kuhjaveres
esimest korda.

Vastseliina rahvamaja näitering
„VANA HABE NÄITETRUPP“ Võrumaalt
O. Luts „Onu paremad
päevad“
Lavale seadnud Aado Kuhlap
Tegelased:
ONU ise - Aado Kuhlap
TEMA TEINE NAINE Viive Tomson
Teise naise TÜTAR - Kaupo
Mikk,

onu poeg - Rain Traagel
OKSJONIPIDAJA - Reet
Kappo
Onu RIKAS SÕBRANNA
- Pille Malkov
OKSJONILISED - Viivi
Olesk, Viivi Kuljus

A. Kivirähk „Kuus monoloogi raha asjus“
Lood elust ja inimhingest.
Lavale seadnud Margus Mankin.
Mängivad: Elle Todoruk, Kertu Olesk, Marge Johanson,
Margus Mankin
Näitering on tegutsenud 11 aastat. Margus Mankin on
juhendanud 6 viimast aastat ning toonud lavale 6 etendust.
Kuhjaveres osaleti 2005. aastal edukalt etendusega „Kui
Oinaste ärkas“.
Viljandi maakonna 2008. aasta täiskasvanute teatripäeval
nopiti peaaegu kõik auhinnad ning saavutati laureaadi tiitel .

Viljandi Valuoja kooli noortetrupp
Tantsuetendus „Mõtle!“
Lugu vastastikusest mõjutamisest ja kasvatamisest.
Idee autor Anne Mäll.
Lavastaja Kristiina Tropp
Tantsivad Valuoja kooli tüdrukud.
Vabariiklikul kooliteatrite festivalil saadi eriauhind.
Kuhjavere teatripäevadel osalenud 2005. (Publiku lemmik)
ja 2006. aastal.

Onu päris oma isalt väikese, ilusa maja aiaga ja elas päris
õnnelikult, kuni ta teise naise võttis ja see, õrn lesk, oma
kahe täiskasvanud tütrega tema juurde kolis. Siis algas
häda. Praegu on ta häda kõige kõrgemal tipul, sest asjad
on väga täbarad. Onu ei jõudnud naise ja võõrastütarde
võlgu maksta ja nüüd tehti ta majakraamile oksjon…
Tükk on antud trupil esimene, õppimist alustati
novembris 2007. Kuhjaveres ollakse seetõttu ka esimest
korda. Selle aja jooksul on mõni tegelane välja langenud
ja üks asemele tulnud. Esinetud on Võrumaal. Osaleti
Võrumaa külateatrite ülevaatusel 18. aprillil k.a. Varstus.
Esinetud on Vastseliina rahvamajas 24. veebruaril
Vabariigi aastapäeva tähistamise õhtul (esietendus),
Loosi külapäeval, Hinniala külapäeval, Viitka külapäeval,
viimati 26. juunil Vastseliina linnuse platsil toimunud
traditsioonilisel vana aja päeval. Tänukiri anti esinemise
eest 6. juunil 2008 Viitka küla 370. aastapäevale
pühendatud kodukandipäeval , 26. juulil vana aja päeval
Vana-Vastseliinas.

Muuga maanaisteseltsi EHA näitering
Ida-Virumaalt
Roger Karshner „PARGIS“
Pargis kohtuvad neli erineva
eluhoiakuga naist. Endine
juhtivtöötaja, vabameelne
neiu rohelisest liikumisest,

ületöötamisest väsinud
kuulsus ja noor ärinaine.
Lavastanud Viia Vene.
Mängivad:
Valli Pets - Marin Pärss

Valuoja kooli neidudel meeldib tantsuetendustes kaasa lüüa.
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TEATRIPÄEVADE TEKKELUGU
Aasta 2006
11.-12. juulil korraldati teatriseminar Kalju Komissarovi juhendamisel, kus praktilise
tööna võeti läbi Oskar Lutsu naljamäng „Kalevi kojutulek“.

Aasta 2004
Teatripäevade traditsiooni algus 14. augustil Passaia talu õuel. Läsna teater Ahjutagused
mängis „Ahjualuseid“. Lahkudes kirjutas läsnalaste esindaja Ene Pihol Kuhjavere
külaliste raamatusse:
“Kallis Kuhjavere küla rahvas! Meile pole suurt rikkust vaja, peaasi, et jätkuks leiba ja
rõõmsat meelt. Täname külalislahkuse eest!“ 14.08.2004

Aasta 2005
20. augustil toimus külateatrite päev „Ise tehtud – hästi tehtud!“.
Üles astusid:
Viljandimaalt:
* Tänassilma rahvamaja
näitering „Pupu-Jukud“:
„Kardemoni linna röövlid“
* Suure-Jaani kultuurimaja
näitering : „Kui Oinaste ärkas“
* Halliste külateater : „Meie,
Issanda sipelgad“
* Viljandi Valuoja kooli
teatriring:
„Tädi Anne Lasteteater : ikka
Punamütsike“
* Uue-Kariste ja Rimmu
naisseltsi näitering: „Issanda
sipelgad“
* Mulgi küla näitering:
„Sulaselood“
Virumaalt:
* Vilusi küla metsa- ja
järveteater: „Just nii see käibki“
* Avinurme suveteater:
“Mikumärdi“ – päeva
lõpuetendus Passaia talu õuel
Simman toimus külaplatsil,
kus tantsuks mängis Priit
Laineste bänd, tantsisid
„Õerutajad“ ja õhtu üllatus oli
Kuhjvere küla „Täismäng“.
Päeva patrooniks nõustus
olema tutntud lavastaja ja
näitleja Kalju Komissarov,
kes jagas päeva lõppedes
soovijaile näpunäiteid.
Publiku lemmikuks sai
Valuoja kooli „Punamütsike“.

Publiku lemmikuks osutus Valuoja kooli etendus.

Kommentaar KALJU KOMISSAROVILT
(Külakiri, september 2006):
„On ju igasuguse teatrietenduse lõppsiht
lavastusega publikumini jõudmine.
Kuhjaverelaste oma külas istegevusliku
teatritegemise õhutamiseks ettevõetud
teatripäevade korraldamine on kiiduväärrne
võimalus taolist isetegemist ka vaatajani
tuua. Samas on taolises kooskäimises varul
ka võimalus ühiselt spetsiifilisi lavastamise,
etendamise, rolliloomise ja muu vajaliku
arutaminee ning selgeksrääkimine.
Need kaks suve on näidanud, et plaanitu on
õnnestunud. Mina ootan huviga jäärgmist
suve.“

19. augustil:
* Avinurme suveteateri etendus „Roosad
prillid“ Passaia talu õuel ja simman Priit
Laineste bändi saatel külaplatsil.
20. augustil:
Viljandimaalt:
* Abja kultuurimaja:
„Lugusid Roosi-Maali elust“
* Aimla küla duo: „Tülü“
* Halliste külateater:
„Võimendus“ ning „Vaba takso“
* Mulgi küla näitering:
„Kalevi kojutulek“
* Pilistvere rahvamaja näitetrupp:
„Taksitrallitajad“
* Viljandi Valuoja kooli teatritrupp:
„Karikakramäng“
Pärnumaalt:
* Lindi külaa näitering:
„Hullud naised“
Võrumaalt:
* Sulbi küla näitering:
„Pärijad“ ning „Jaagup Jobukakk
kindraliks“
Pilistvere viis kaasa parima etenduse ja
meesosatäitja tiitlid ning Lindi küla näitering
parima naisosatäitja tunnustuse.
Päeva lõpetas estraadikava „JOHHAIDII“,
mille esitasid Feliks Kark ja Elmar Trink
Pärnust.

Kõiki etendusi jälginud Kalju Komissarov võttis otsad kokku väikese seminariga,
kus ta tunnistas, et tase on hea, et tal polnud kordagi igav ega väsitav, sest saadud
emotsioonid olid vaid positiivsed.
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Aasta 2007
Laupäeval, 18. augustil
esines Passaia talu saunaesisel platsil Avinurme suveteater Malle Pärna lavastusega „Sookollid, ehk naisevõtt
pole naljaasi“ , millele järgnes pidu külaplatsil. Seekord tegi muusikat Andrese ühemehebänd. Äsja oli Eestmaa
Külaliikumise Maapäeval välja kuulutatud üleriigilise konkursi Aasta küla 2007 konkursi võitja – Kuhjavere küla,
mis lisas päevadele tublisti positiivset meeleolu. Samas oli teatripäevade traditsiooni loomine ka üks põhjusi
tunnustuse saamisel.

Küla esindus Aasta küla 2007 väljakuulutamisel Kuremaal

Tänukontserdi andsid
Jaana Kukk ja Peeter
Konovalov “UGALAST”.
Kõlasid vene romansid.
Pühapäeval, 19. augustil olid esinemisvalmid:
Viljandimaalt:
* Tänassilma Pupu-Jukud: Tuhkatriinu		
Pärnumaa Lindi küla: Milvi Andrese Estraadilood
* Mulgi küla “Vuntsid”: Juubel
* Uue-Kariste Rahvamaja ja Uuue-Kariste-Rimmu
Naisseltsi Näitering: Reisile Sinuga e Talumees otsib naist I
vaatus

* Pilistvere näitering: Naised kosjas
* Halliste Külateater: Vigased pruudid
Pärnumaalt:
* Tori valla Teater TRET Kristiina Jõgis: Tunnel
* Jõesuu Külateater: Jõesuu küla elu.
Päeva ilmestasid Juhan-Mart Salumäe e Lõuapoolik 2006
vahelugemised 		
Järgnes tunnustamine, kus publiku lemmikuks kuulutati

Tänassilma trupi etendus „Tuhkatriinu“ ja parima
meesosatäitja tunnustuse viis kaasa Pilistvere trupp ning
naisoosatäitjana oli taas parim Lindi küla proua.
Projekt kokkuvõtteid tehti hingedepäeval Kuhjavere
külamajas, kus esines Margus Mankin Suure-Jaanist
ühemeheetendusega A. Tšehhovi „Hingevaev“.

VÄLJAVÕTTEID KUHJAVERE KÜLALISTE RAAMATUST TEATRIPÄEVADEL:

2005:
* „Aitäh, et kutsutakse ka väikesi
tegijaid endale külla. Siis on meil
ka võimalus näidata, millega
tegeleme.“ – Margus Mankin jt
Suure-Jaanist
* “Oleme väga rõõmsad ja
tänilikud, et võtsite vaevaks meid
„kiiksuga“ inimesi kokku ajada!
Ootame järgmist võimalust!“
– Rimmu ja Uue-Kariste naisseltsi
„Issanda loomaaed“
2006:
*“Täname fantastilise vastuvõtu
ja külalislahkuse eest. Parim EV
taasiseseisvumise aastapäev, millel
meil on au olnud viibida – kuhjaga
kultuuri ja kogemusi. Tuleme
kindlasti tagasi!“ – Avinurme
suveteater

* “Me tundsime end siin väga
hästi: me olime oodatud, meie
kõhud said täis, meie etendus tuli
hästi välja, siin on mõnus publik!
Kohtume järgmisel aastal!“ – Anne
ja Valuoja kooli lapsed (Liis, Liisi,
Leanyka, Liis)
* “On tore, et Eestimaal on
selliseid külasid! Aitäh toreda
päeva eest!“ – Pilistvere näitetrupp
*“Head inimesed Kuhjaverest!
Täname hästi tehtud tegude eest!“
– Õisu sepikojast tulnud pere
*“Hea Kuhjavere küla rahvas!
Meie piirkonna külaliikumise ja
külade taasärkamine on alguse
saanud teie küla aktiivsete inimeste
tegevusest ja särinast.
Külade teatripäevad on üks
järjekordne teie poolt algatatud
tore ettevõtminee. Tänud teile

tublid ja toredad inimesed!“
– Arnold Pastak (Suure-jaani
Vallalvolikogu esimees)

2007:
*“Armsad kuhjaverelased, täna
siin istudes võib öelda, et kuni
küla elab, elab teater ka. Hoidke
ikka peeglit elu ees.“ – Parimate
soovidega Bianca Mikovitš
(Järvamaa Teataja)
*“Uhke on olla parimas külas,
parimal külateatrite festivalil.
Jaksu ja jõudu tulevikuks!“ – Egon
Valdaru (Sakala)
*“Kolmandat aastat järjest oleme
teie teatripäevadel toredasti aega
veetnud! Olete lahedad! Inspireerite
meid mängima paremini kui
mujal!“ – Avinurme suveteater
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