
18. KUHJAVERE 
KÜLATEATRITE 
FESTIVALI KAVA

Teatrilehe väljaandja 
MTÜ Kuhjavere Küla Selts

Koostas Urve Mukk, fotod Marko Reimann ja 
erakogudest.

Rahastaja kohaliku omaalgatuse programm.

Taas on käes Kuhjaveres aasta tippsündmus 
– külateatrite festival, seekord juba 18. korda. 
Selgi aastal on kohal Avinurme suveteater ning 
esimest korda Kuhjaveres Pärnumaa Kargo-
ja teatritalu. Uuenenud on ka Soome eestlaste 
trupp, kes kannab nime TeaterEST. Oleme rõõm-
sad selle üle, et on ikka näitetruppe, kes meie 
juurde tee leiavad. 

Rõõmu valmistab ka see, et paljud teatrisõb-
rad nii lähedalt kui kaugemalt ootavad festivali 
sellelt saadavate elamuste pärast – ikkagi kaks 
päeva teatrit. 

Mõlemale osapoolele on jätnud jälje vahe-
pealsed pandeemia-aastad – suuremad koossei-
sud pole saanud koos käia ja korralikult proove 
teha ning nii mõnigi näitleja või lavastaja on 
ise haigestunud. Kohati tundub ka, et harjumus 
koos käia või kodust välja minna on saanud ta-
gasilöögi.

Teatrifestivaliküla Kuhjavere on tasapisi te-
gutsenud aastaringi. Nagu seltsile kohane oleme 
kirjutanud projekte. Sel aastal saime Rohelise 
Jõemaa Koostöökogu Leader grupilt toetust kü-
lamaja värskendamiseks ja uue bussiootekoja 
soetamiseks. Lisaks toetavad meie tegemisi ko-
haliku omaalgatuse programm ja Põhja-Sakala 
vallavalitsus. Tegevuste elluviimisel, eriti festi-
vali korraldamisel on suur osa külaelanikel ja 
külaseltsi liikmetel. Suur tänu selle eest!

Vaatamata kõigele soovin festivalil osalejaile 
toredaid elamusi, head tervist ja kena suve lõppu!

Külavanem Romeo

Head teatrisõbrad!

KUHJAVERE KÜLALEHT

 nr. 

TEATRIPÄEVADE ERI   AUGUST 2022TEATRIFESTIVALI ERI

LAUPÄEV, 13. AUGUST

11.00 avamine 
ALEVITEATER RÄNDTIRTSUD 
Pärnu-Jaagupi
Virve Osila „Rootsi onu ehk ka vaesed 
naeravad“

13.00 KARGOJA TEATRITALU – Pärnumaa 
Janno Puusepp „Asemikud“ 

14.20 TEATER E.H.K.  – Tartumaa 
„Kõik võib olla…“ (Neda Neždana näidendi 
„See, kes avab ukse…“ ainetel)

15.45  TORNIMÄE NÄITESELTS – Saaremaa 
Pansionaat “Eluratas” (Airika Saamo “Vaat kos 
pandse plõnn” ainetel) 

17.00  TeaterEST – Helsingi 
„TerVisEx“ (Dizel Show ainetel)

18.00  AVINURME SUVETEATER
“Täiesti tavaline tänapäeva muinasjutt”

18.35 KRABI KÜLATEATER
 Marje Mürk - Lühilood “Kuiss saia’ tohtri 
manu”, “Pinsipäiv” ja “Ettetuulutaja”. 

19.35 ALBURAHVA TEATER
Küllike Veede „Hullem kui sul“

20.30    TUNNUSTAMINE

Pühapäev, 14. august 

11.00  SEKAM – Tallinn
Annely R.Kallo “Salme lugu”

12.00 VÕHMA LINNA TEATER RASSIJAD - 
Viljandimaa
Andrus Kivirähk “Valesti”

13.45 ABJA KULTUURIMAJA LASTETEATER 
CIPOLINO – Viljandimaa
“Karupoeg Puhh” - Allan Alexander Milne 
ainetel.

14.30 MÄDARA KÜLATEATER - Pärnumaa
Lilli Suburgi ainetel Elle-Eha Are kirjutatud 
„Suburgide lill“

16.00    TUNNUSTAMINE
  Festivali LÕPETAMINE

Helena Kesonen,
Kuhjavere teatrifestivali näitetruppide 
tagasisidestaja

Bibu 2022

17. – 22. mail 2022 külastasin noore vaataja teatri üle-
vaatefestivali Bibu 2022 Rootsis, Helsingboris. Festivali 
korraldab ASSITEJ, mis on lastele ja noortele mängivate 
professionaalsete ja poolprofessionaalsete teatrite rahvus-
vaheline ühendus. Eestis korraldab samalaadset tegevust 
ASSITEJ Eesti Keskus, mis organiseeris ka minu osalemise 
festivalil. Soovin oma muljeid festivalist jagada ka Kuhja-
vere teatrifestivali rahvaga.

Viie Rootsis oldud päevaga vaatasin ära 12 etendust, 
pidasin kõne Lõuna-Eesti väikekeeltest, nende minevikust 
ja hetkeolukorrast ning andsin ülevaate nendes keeltes teh-
tavast teatrist. 

Tänavuaastase Bibu festivali teema oli „Leave no one 
behind“ , mis tähendab, et lisaks lastele ja noortele tehta-
vale lavastustele juhtis festival tähelepanu erivajadustega 
lastele ja noortele mõeldud teatrile, põliskultuuridele ja 
põliskeeltest tehtavale teatrile ning keskkonnateemadele. 

Minu jaoks oli festivalil kõige uudsem professionaalne 
erivajadustega noortele ja lastele mõeldud teater, mis ei 
alahinda vaatajat, vaid viib ta sensoorsetele ja füüsiliste-
le rännakutele. Kui meil on erivajadustega laste ja noorte 
kultuurikogemus riigijuhtide viimaste prioriteetide hulgas, 
siis Rootsi on selles valdkonnas meist tõenäoliselt valgus-
aastate kaugusel. 

Ühe osa festivalist moodustasid ka põlisrahvaste pä-
rimuslavastused. Nägin kuuest lavastusest nelja. Festivalil 
osalenutest põlisrahvastest on meile kõige lähemal saamid. 
Kõige põnevamaks pärimuslavastuseks oli Uus-Meremaa 
põlisrahva maooride Le Moana Dance tantsulavastus 
„Shell We“. Tegemist oli vaimuka lavastusega, kus meis-
terlikult koreografeeritud tantsustseenid vaheldusid ab-
surdihõnguliste teatraalsemate vahepaladega. Kindlasti ei 
saaks seda liigitada klassikaliseks pärimuslavastuseks, vaid 
pärimusest või pärimusliikumisest kergelt inspireeritud la-
vastuseks. Mind paelus kõige enam täpne, maskuliinne ja 
jõuline rühmakoreograafia. 

Festival pani mind mõtlema, kui hädasti vajaksime las-
te- ja noortelavastusi, mis õpetaksid meie oma väikekeeli ja 
-kultuure, näiteks võro, seto või mulgi keelt. Bibu festival 
näitas, kui palju erinevaid meetodeid ja vorme on taolise 
idee realiseerimiseks olemas. Pärimus on justkui rikkalik 
varaait, mille uksi me millegipärast kiivalt oma pisemate 
eest suletult hoiame. 

Head Kuhjavere teatrifestivali sõbrad, tahan teile öelda, 
et maailmas tehakse vapustavalt eriilmelist teatrit ja kutsun 
teidki üles kõike seda kogema, sellest inspireeruma ja uusi 
lavastusi looma. Kõik nähtud (pärimus)lavastused rõhu-
tasid, kui oluline on kogukond, oma keel ja oma kultuur. 
Aga esmalt ikka kogukonna-, ühtehoidmise tunne, sest üh-
tehoidmisega saab palju suuri tegusid teha. Teil kõigil on 
vedanud, sest oma teatritrupiga te juba olete leidnud oma 
kogukonna, kellega koos toimetada, lõõgastuda ja naerda. 
Head kogukonnatunnet! 



PÄRNU-JAAGUPI  ALEVITEATER RÄND-
TIRTSUD – PÄRNUMAA

 

Virve Osila „Rootsi onu ehk ka vaesed 
naeravad“ 

Tegemist on komöödiaga kahes vaatuses, mille 
põimime siin üheks kokku. Nalja hakkab saama kui 
onu Rootsist kodumaale tuleb. 
Lavastaja Gerda Mölder. 
Rollid: Maali – Liia Kruusmann; Juhan – Madis 
Mölder; Lonni – Gerda Mölder; Leonhard – Ain 
Lepik; Britta – Käthriin Aasa; Kalev – Meelis Mägi.

KARGOJA TEATRITALU – PÄRNUMAA

Tegutsetakse alles esimest aastat. Kolmele 
naisterahvale on see esimene üles astumine laval. 
Kõik nii näitlejad ja lavastajad ühes isikus.

Janno Puusepp “Asemikud”
Hooldekodus elav seniilne memm arvab, et ta elab 
kodus. Illusiooni, et ta on kodus aitavad hoida tema
abikaasa ja hooldekodu töötajad: 
Milda – Anne Tammes, tema mees Ahti – Tanel Ats,
arst Doris – Eha Mäekivi, hooldekodu hooldaja 
Sveta – Annika Annsoo, hooldekodu töömees 
Jaan – Aivar Mäekivi, tütreid Reet, Piret – Kairit 
Rosenfeld

 
TEATER E.H.K.  - TARTUMAA

Teater E.H.K. on Tabivere rahvamajas 2017.aastast 
tegutsev väike teatritrupp, mille põhituumiku 
moodustasid Esta, Helgi ja Katrin. Enne 
seda esineti Tabivere Harrastusteatri lipu all. 
Keskendutakse meie idanaabrite draamakirjanike 
teoste eesti publiku ette toomisele. Oleme edukalt 
esinenud nii suurematel kui ka väiksematel 
festivalidel.  Kuhjavere rahva ette astusime 
esimest korda 2017 aastal näidendiga 
“Kõikehõlmavalt”.

„Kõik võib olla …“ 
Müstiline komöödia Neda Neždana näidendi „See, 
kes avab ukse…“ ainetel.
Tõlkis, kohandas ja lavastas Esta Sokk.
Ukraina autori näidendi süžees ristuvad 
reaalsed ja fantastilised situatsioonid, farss ja 
hingelised pihtimused. Kaks naisterahvast, kes 
on suletud surnukuuri ja keda terroriseeritakse 
telefonikõnedega tundmatute isikute poolt, 
tõlgendavad olukorda liiga kardinaalselt – 
hauatagustest jõududest tuumasõjani, poliitilisest 
putšist bandiitide kallaletungini. Naised     
kohanduvad kõigega kergelt ja huumoriga. 
Mängivad: 
VEERA – Helgi Herman, VIKA – Esta Sokk
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TORNIMÄE NÄITESELTS - SAAREMAA 

Selts toimetab 1988-st aastast. Üks näitleja on meil 
algkoosseisust siiani rivis.

Pansionaat “Eluratas” - Airika Saamo “Vaat kos 
pandse plõnn” ainetel
Osades:
Hooldekodu vana juhataja Lea – Lea Peet,
Hooldekodu uus juhataja Karl-Robert – Ivar Viil
Selma – Eine Järmut, Friida – Helje Basihhina
Milda – Anne Kallavus, Raaja – Helle Maidla 
Helmi – Urve Sepp, Aksel – Ivar Viil

TEATEREST - HELSINGI

TeaterEST on väga noor trupp, loodud käesoleva 
aasta juunis ja koondab endas korraliku lava- ja 
loomepotentsiaaliga inimesi, kelle südames oli, 
on ja jääb eesmärk, teha head eestikeelset teatrit 
Soomes ja näidata seda ka kodukamaral.

“TerVisEx”
Dizel Show ainetel loodud lühinäidend. Näidendi 
fookuses on telesaade, milles vaagitakse väga tõsist 
teemat, nimelt narkootikumise legaliseerimisega 
seonduvat. Stuudios on oma ala spetsialistid ja sõna 
saavad ka televaatajad. 
Tõlkinud ja lavastanud Rein Kübarsepp 
Mängivad: Moonika Sipolainen, Martin Tõnurist, 
Merike Lipsik, Eduard Kesler, Merlin Lembavere ja 
Rein Kübarsepp Heli: Rayna-Reanna Kübarsepp 

AVINURME SUVETEATER - JÕGEVAMAA

Humoorikas vahepala “Täiesti tavaline tänapäeva 
muinasjutt”

Lavastaja Mari Oolberg
Osalevad: 
Kaiel Altpere, Jaanus Kõrre, Klaarika Klemm, 
Raido Paju, Priit Pärn, Mari Oolberg, Arne Labe.
Nii nagu kõiki teisigi sel aastal, tabas meidki 
ridamisi ringi liikuvaid kurje haigusi. Olime vaprad 
ja jagu need tõved meist ei saanud, aga kahjuks 
teatritegevus jäi soovitust vähesemaks. Ilma 
Kuhjavereta me siiski ei saa ja kunagi oma lõbuks 
ning mõnel peol esitatud vahepala tahaksime teilegi 
ette kanda. Kõrget kunsti sellest palast ei leia, küll 
aga paralleele nii muinasjutu kui tänapäeva eluga, 
pealegi kestab see nagu lapsepõlv- väga väikese 
viivu. 

KRABI KÜLATEATER - VÕRUMAA

Teater koosneb näitlemispisikuga nakatatud 
inimestest. Koos käime aastast 2000. Mängime 
omaloomingulisi võrukeelseid külajante. Nalja 
saab nabani!Lühilood “Kuiss saia’ tohtri manu”, 
“Pinsipäiv” ja “Ettetuulutaja”. Õpetlikud lood elust 
enesest.
Autor Marje Mürk. 
Mängivad:
Manda – Annika Anton, Liisu – Marje Mürk, 
Pereõde, Hulluarst, Ettetuulutaja – Daisy Anton.

ALBURAHVA TEATER - JÄRVAMAA

„Hullem kui sul“
Lühike lugu kahest imekspandavast lapsepõlvest.
Autor ja lavastaja: Küllike Veede 
Helikujundus: Anna Maria Praks 
Tegelased: Rue – Heleriin Gunin Leila – Keiti 
Kuusmann külaline – Küllike Veede



Lavastaja: Olev Rass.
Rollid ja osatäitjad:
Keegi, kes on aru saanud, et midagi on valesti – 
Luule Tiirmaa. Keegi, kes on läbi lugenud kõik 
“Loomingu Raamatukogud” – Tarmo Suur

ABJA KULTUURIMAJA LASTETEATER 
CIPOLINO - VILJANDIMAA

On tegutsenud juba 15 aastat.
Lastele meeldib teatrit teha. Meeldib laval lustida 
ja loomulikult ennast näidata.

“Karupoeg Puhh” - Allan Alexander Milne 
ainetel.
Tore  lugu sõprusest, kuidas omavahel läbi 
saadakse ja tehakse toredaid asju ja tegemisi.
Muusika: Tõnu Raadik
Laulusõnad: Villu Kangur
Kunstnik: Tiia Tõnts
Lavastaja: Viive Niinemäe
Lavastaja-klaverisaatja: Ruth Mõttus
Osatäitjad:
Karupoeg Puhh – Hanna Grenberg. Jäneste ema: 
Helena Suurmets, Jänesepoeg – Mirjam Liivak,
Jänesepoeg – Jennifer Paide, Easel Iiah – Melissa 
Metsa, Notsu – Marleen Vainonen, Öökull – 
Pilleriin Randver, Tiger – Ragne Metste 

MÄDARA KÜLATEATER - PÄRNUMAA

Tegutsenud oma kulude ja kirjadega 26 aastat.

Lilli Suburgi ainetel Elle-Eha Are kirjutatud 
„Suburgide lill“. 
Näidend põhineb L.Suburgi autobiograafilisel 
jutustusel „Liina“, mis räägib ühe Eestimaa 
tüdruku kujunemisest ärkamisaja tuntud 
kirjanikuks ja haridustegelaseks.
Lavastaja: Sirje Hendrikson

Rollid ja osatäitjad:
Peaosatäitjad: väike Lilli – Mirjam Rahuoja, 
noor Lilli – Kärt Kõuts, vana Lilli – Heldi Raude, 
C.R. Jakobson – Viljar Rand, L. Koidula – Mari-
Liis Jaanson 
ja teised: Märt Pärnoja, Riina Kirkmann, Veljo 
Rand, Birgit Pajumäe, Ain Pertel, Helmut 
Bachman, Marika Niine, Ellen Kupar, Liivi 
Vähesoo, Epp Kont, Kristelle Saks, Kaspar 
Saar, Lukas Perner, Janne Jaanson, Raili Rässa, 
Lisandra Ojamets, Andea Matvei, Lisandra 
Liimandi, Karol Kimmel, Eleanora Laasma.
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NÄITETRUPP SEKAM - TALLINN

Tegutsetakse aastast 2021 Tallinnas, meil 
on umbes10 liiget, kellest osa on Tallinna 
Teeninduskooli vilistlased.
“Salme lugu”
Autor ja lavastaja: Annely R.Kallo, 
Ühel kaunil suvepäeval saabuvad Salme külla 
rändkaupmehed. See on lugu armastusest-
varanduse, armastatu, oma rahva ja lähedaste vastu 
ning valikutest, mida selle nimel tehakse. 
On aasta 750.
Osades: Birger – Andres Avoi, Edda – Liisi Välb
Lembe – Emma Rosine Koskaru, Sulev – Christiano 
Aifa, Salme – Maarja Minlibajeva, Virge – Sirli 
Salupõld, Nurme – Eva Savalainen

VÕHMA LINNA TEATER RASSIJAD - 
VILJANDIMAA

Tegutsemas 14. aastat, sellest enamuse ka 
Kuhjavere festivalil osalemas olnud. Iga hooaja 
lõpuks püüame millegi uuega välja tulla. 
Mängitakse erinevaid lavastusi erinevas koosseisus. 
Viimased aastad, mil MISKI hooaja sees on 
takistanud ühisproovide tegemist, on kujunenud 
ka selliseid lavastusi, milleks oli võimalik kodus  
üksinda valmistuda, kuni jälle proovidesse lubati. 
Selline on tänagi lavale toodav.

“Valesti”
Andrus Kivirähk. 
Ei ole autori poolt näidendiks loodud, vaid need on 
kaks monoloogi raamatust “Millest kõneleb vana 
taksojuht kuupaistel”. Oleme need enda arvates 
sarnase teema tõttu ise ühe pealkirja alla viinud. 

Pühapäev, 14. august

1. päeval, 21. augustil
PUBLIKU LEMMIKUD:

*näitetrupp – ET Teater Soomest, „Kohting“ 
Diezel Show repertuaari ainetel, lavastaja Rein 
Kübarsepp;

*naisosatäitja – Helgi Herman, Tabivere tea-
ter E.H.K., koristaja ja ema rollide eest lühila-
vastustes;

* meesosatäitja – Olev Rass, Võhma Linna 
Teater Rassijad, kuningas Lear Andres Kivirähu 
„Kaheksa varbaga kuningas“ lavastuses;

ERIPREEMIAD:
*naiskõrvalosatäitja – Luule Tiirmaa, sanitar 

lavastuses „Kaheksa varbaga kuningas“;
*meeskõrvalosatäitja – Martin Tõnurist, ET 

Teater, poja rolli eest;
*üllataja – Priit Pärn, Avinurme Suvetea-

ter, Hans Kuldnoka värvika rolli eest „Pruut ja 
lehm“;

*Kalju Komissarovi mälestuspreemia – Mä-
dara külateater, „Mahajäetud küla“, lavastaja 
Sirje Hendrikson, sotsiaalselt tundliku teema 
käsitluse eest;

*“Südamega teatris“ – Krista Mustonen, Mä-
dara külateater, Helmi osatäitja;

KOLLEEGIPREEMIAID
jagus Tabibere E.H.K. teatritrupile, Tänas-

silma rahvamaja näiteringile Pupu-Jukud, Sul-
bi külateatrile, Olev Rassile (Võhma LT), Laura 
Johanna Kasele (Avinurme ST), Priit Pärnale 
(Avinurme ST), Pirgit Pajumäele (Mädara KT), 
Ana Lepikule (ET Teater).

2. päeval, 22. augustil
PUBLIKU LEMMIKUD:

*näitetrupp – Alburahva Teater, Küllike 
Veede „Kooselu seadused“, lavastaja Mare Ka-
bel;

* naisosatäitja – Merike Kernu, Alburahva 
Teater;

* meesosatäitja – Lauri Saal, Krabi külatea-
ter, Jussike „Poodi man poliitikast 2021“ (autor 
ja lavastaja Marje Mürk);

ERIPREEMIAD:
*naiskõrvalosatäitja – Küllike Veede, Albu-

rahva Teater;
*meeskõrvalosatäitja – Anto Viigi, Keila 

AX-teater, Härra roll lavastuses „Mehelemine-
kueas tütar“;

*õnnestunud rollid – Sigrid Evisalu, Keila 
AX-teater, ettekandja näidendis „Lesed“; Liis Jo-
hanson, Haimre Mokakobin, IV eestlane Han-
nes Sassi näidendis „Muretsevad eestlased“; Eha 
Kaljusaar, Haimre Mokakobin, monoetenduses 
„Loreida“;

KOLLEEGIPREEMIAID
jagus näitetrupile Karneool, Alburahva teat-

rile, Lauri Saalile (Krabi külateater), Liis Jo-
hansonile (Haimre Mokakobin), Urmas Merile 
(Keila AX Teater).

2021. a KÜLATEATRITE 
FESTIVALIL 

TUNNUSTATI



2021. aasta fotomeenutused
XVII festivali fotogalerii leitav www.kuhjavere.ee

ET Teater Helsingist - “Kohting” Krabi külateater - “Poodi man poliitikast”

Priit Pärn - Avinurme 
suveteater

Keila AX-Teater - “Lesed” Võhma Linna Teater Rassijad “Kaheksa varbaga 
kuningas”

Haimre Mokakobin - “Muretsevad eestlased”

Näitetrupp Karneool - “Unekivi”

Alburahva Teater - “Kooselu seadused” Tabivere E.H.K. - Helgi Hermann “Koristaja 
monoloog”

Haimre Mokakobin - “Muretsevad eestlased”

Krabi külateater - “Poodi man poliitikast”

Tänassilma Pupu-Jukud - “Oli kord...”


