Suvine „Ehe ruum“ Paide keskväljakul pakub osalusvõimalust pea igaks päevaks
Tänavu kolmandat korda Paide keskväljakul toimuv ruuminihe, mis teist korda
kannab pealkirja „Ehe ruum“, pakub võimalust nii sportimiseks, mängimiseks kui
ka muusikanaudinguteks ja kinoõhtuteks.
29. juunist 20. augustini kohandatakse pool
Paide keskväljakust jalakäijate alaks: ehitatakse istumisalad ja muruplatsid, katuse
ja osaliselt seintega kontori- ja raamatukoguala, esinejate lava ning spordiväljakud.
„Kui märtsis kutsusime inimesi esitama
soovitusi ning oma mõtteid ja ettepanekuid, mida nad ise sooviksid keskväljakul
suvel korraldada, siis täna on raske leida
päeva, kuhu juba pole midagi planeeritud. Sellegipoolest võib oma ideega ikka
veel välja tulla, suvepäevad on ju pikad.
Väga mõnus tunne on panna kokku programmi, mille pärast on esinejad ja tegevuste läbiviijad ise õhinat täis,“ kiidab
Paide Muusika- ja Teatrimaja kultuurikorraldaja Kersti Viilup. „Kui varem on
suved olnud kultuuritegijatele pigem
puhkuste periood, siis „Ehe ruum“ annab
meile aastas kaks kõige tihedamat ürituste
kuud. Samas koondab „Ehe ruum“ nii
palju tegijaid, et meil endalgi saab põnev
olema.“
Juba võib välja hüüda nii mitmeid traditsiooniks kujunevaid üritusi kui ka täitsa
uusi ettevõtmisi.
„Ehe ruum“ alustab 29. juunil laulu- ja
tantsupeo tule saabumisega Paide linna,
uuendatud keskväljaku tantsivad avatuks
suurele peole suunduvad rahvatantsurühmad. Samal päeval on Vallimäel Järvamaa
memmede tantsupidu ja kinoõhtu. 7. juulil
on võimalus üheskoos vaadata tantsupeo
salvestust ja laulupeo otseülekannet. 14.
juulil pakub kontserdielamust ansambel
Kruuv, kes koos Napavlova pop-up heategevuskohvikuga kutsub inimesi anne-

tama vähihaigete laste raviks. 29. juulil
esinevad Paide oma noored Sabine, Paula
ja Kaur ning 27. juulil loovad meeleolu Kaido Kirikmäe uue muusika kooli
õpilased. Pisut teistmoodi õhtu tuleb 2.
augustil, mil keskväljak muutub mõneks
tunniks värvikirevaks muusikaklubiks.
Teisipäevaõhtuti saab keskväljakul Alyona
Tinyakova juhendamisel zumbatada, Paide
rattapood kutsub inimesi kolmapäeviti
ratastel Paidet avastama, kolmel kolmapäeval toimub petangiturniir, neljapäeviti
saab mängida lauamänge ja bingot või
tantsida hoopiski line-tantsu, reedeti ja
laupäeviti on kinoseansid, kontserdid ja
tantsuõhtud, pühapäevad on pühendatud
lastele. Programmist võib leida veel Skye
terjerite kokkutuleku, klaveriõpilaste kontserdi, Pärdi muusikaaia kontserdid, hooviteatrite festivali ja palju muud huvitavat.
Programmi „Ehe ruum“ loomist veab
Paide Muusika- ja Teatrimaja, koostööpartnerid on paljud Paide linna asutused, spordi- ja kultuuritegijad, sh eraettevõtjad (nt rattapood, kohvikud jt). Teist
aastat järjest kolib keskväljakule ka Paide
Avatud Noortekeskus, kus nii vabatahtlikud kui ka noored ise juhendavad lastele
ja noortele suunatud tegevusi, laenutavad lauamänge ja on abiks sündmuste
korraldamisel.
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Programmi „Ehe ruum“ loomist toetavad Paide Muusika- ja Teatrimaja, MTÜ
Arvamusfestival, Paide linn, Kultuurkapitali
Järvamaa ekspertgrupp ja Paide Avatud
Noortekeskus. Noortele suunatud tegevusi rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu
Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest tegevuse „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames.
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Tänavuse arvamusfestivali kultuuriprogrammi eest
seisab hea Paide Muusika- ja Teatrimaja
Järgneb intervjuu programmi kuraatori Kaido
Kirikmäega.
1. Kuidas kujuneb Paide arvamusfestivali kultuuriprogramm? Kes otsib esinejaid ja mille
põhjal valik tehakse?
Arvamusfestivali kultuuriprogramm kujuneb
eelkõige tunnetuslikult, samuti peab arvestama
hetkeolukorra võimalusi ja esinejate valikut.
Esinejate nimekirja sätin kokku peamiselt mina
ise, aga loomulikult võtan kuulda ka kaaskorraldajate soovitusi. Esinejate valiku puhul arvestan
eelkõige loomingu head kvaliteeti, maitsekust
ning sobivust arvamusfestivali konteksti.
2. Mis on sellel aastal kultuuriprogrammi
tippsündmused?
Tõstaksin esile Mari Kalkuni, Robert Jürjendali
ja minu ühist kontserti Paide Püha Risti kirikus,
Weekend Guitar Trio esinemist A. Pärdi aias ning
Lenna kontserti keskväljakul. Ja loomulikult reedene vabas õhus toimuv klubiüritus, kus muusikat valivad Paidega seotud inimesed alustades

linnapeaga ja lõpetades R2 hommikuprogrammi
juhtiva Bert Järvetiga. Paide teatri sünnipäev
„Grillipidu 1.0“ toimub reede õhtul kell 21.
3. Mis on sellel aastal võrreldes varasemate
aastatega teisiti?
Arvan, et sellele küsimusele peaks vastama mingis mõttes filosoofiliselt. Alati on midagi sarnane
ja ühtaegu ka teisiti. Kindlasti on parem toimunule tagasi vaadata, kui selle aasta festival on juba
minevikku voolanud. Samas ei saa ära unustada
üliolulist fakti, et kogu kultuuriprogramm kujundatakse sel korral kohalike inimeste abiga ning nii
mitmedki esinejad ja DJ-d on Paide linnaga lähedalt seotud inimesed.
5. Millal selgub täpsem kultuuriprogrammi
kava? Kas piletid pannakse juba varem müüki?
Minu andmetel avalikustatakse kultuuriprogramm juuni alguses koos arvamusfestivali ülejäänud kavaga. Enamik üritusi on külastaja jaoks
tasuta, välja arvatud neljapäeva hilisõhtune
kontsert, mis toimub Paide Püha Risti kirikus, kus
esinevad Mari Kalkun, Robert Jürjendal ja Kaido
Kirikmäe.
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Paide kinos matsutamine ega
luristamine elamust ei sega

Hooviteater 2019 Paide
hubastes hoovides

Paidekad teavad, et Paide kino on pisut ebatavaline. Kinosaalis ei saa
näiteks plaksumaisi mugida ega karastusjooke rüübata. Selle kohta
mainis üks kinokülastaja, kes viimasel ajal tihedamini Paide kinno on
sattunud, et nii ongi parem: häiriv matsutamine ja luristamine ei sega
kinoelamust.
Samuti peab üsna hoolas olema, et enda lemmikfilmi maha
ei maga, sest kinokava saabub vahel üsna viimasel minutil.
„Mis toimub?“ võib küsida mõni kaugem külaline, kes Paide kinno on
sattunud. Vastus on lihtne! Kino näitame Paide Muusika- ja Teatrimaja
suures saalis, kus toimuvad ka üleriigilised kontserdid, teatriõhtud ja linnaüritused. Nii pakubki see multifunktsionaalne saal
ühel õhtul võrratut kontserdielamust ja teisel õhtul märulifilmi.

Paides toimub esimest korda Hooviteater 2019. Paide
on ju teatrilinn, kas pole? Üritus on augustikuu suvepäevadel, 15.–18. august 2019.
Ootame täiskasvanute harrastustruppe osalema üritusel Hooviteater 2019, mis toimub 17. ja 18. augustil
Paide linna hoovides. Oodatud on näitemängu harrastajad nii Järvamaalt kui ka kaugemalt. Etendustele
annab tagasisidet žürii Eesti Harrastusteatrite Liidust.
Vihma või muu vajaduse korral toimuvad etendused Paide Muusika- ja Teatrimajas. Anna endast teada
aadressil info@pamt.ee või helista 515 2775 (Ülle Müller).

Tere tulemast Paide kinno!

Kohtumiseni!
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Pärdi muusikaaia kontserdid
Järvamaalased võivad nimetada ennast õnnelikuks, et üle ilma
tuntud ja armastatud helilooja Arvo Pärdi sünnikodu on just
siinsamas, Paides. Seetõttu ilutsebki meie linnas Pärdi muusikaaed, kus juba kolmandat aastat järjest kõlab kaunitel suveõhtutel Eesti tippmuusikute esituses maailma heliloojate võrratu
looming. Ka tänavu jätkame traditsiooniga.
Kontserdid toimuvad koostöös muusikute fondiga PLMF.
Ooperilaulja Pille Lille sõnul meeldib talle just atmosfäär, mida
Pärdi aed loob. Inimesed saavad tulla piknikukorviga ja istuda
vabas õhus mõnusate patjade-tekkide peal ning nautida koosolemist ja imekaunist muusikat. Esimene kontsert on 13. juulil
kell 19 – seal kuuleme viiulivirtuoos Sigrid Kuulmanni, kes võtab
üllatusena võimaluse korral kaasa ka väikesed keelpillimängijad,
klaveril saadab Tiina Kärblane. 19. juulil kell 19 on teine kontsert,
kus laulab ooperi-, opereti- ja muusikalilavadelt tuntud ning
armastatud sopran Kristina Vähi, kelle pehme sametine hääl on
hinnatud rahvusooperis Estonia ja teatris Vanemuine. Klaveril
saadab üks Eestimaa tunnustatumaid pianiste Marko Martin.
Muusikagurmaan, ava kalender ja märgi kuupäevad varakult,
et mitte maha magada suve kauneimaid hetki koos imeilusa
muusikaga Pärdi muusikaaias.
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Kas teadsid, et Paide Muusika- ja Teatrimajas saab
soodsalt ruume rentida?
Seminarid, sünnipäevad, koosolemised, firmapeod, konverentsid, pulmad ja festivalid saavad mugavalt Kesk-Eesti suurimas kultuuri täis majas peetud. Suures saalis on istekohti 529
inimesele, suur lava, kinoekraan ja võimas valgustehnika. Kammersaal,
kuhu mahub üle saja inimese, kolm seminariruumi, kaks tantsusaali, avarad jalutuskoridorid ning suur ja valgusküllane fuajee.
Ruumidega tutvu www.pamt.ee kodulehel.
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UUDIS! Müügile on saabunud
aastalõpupeo piletid
Pidu on 21. detsembril kell 19 Paide Muusikaja Teatrimajas. Suurel laval on Teele Viira ja
Utopia Entertainmenti tantsulavastus, väikses
saalis tantsubänd Ska Faktor. Kohal on ka mustkunstnik ja teised põnevad üllatusesinejad.
Terve õhtu jooksul on avatud fotonurk.
Piletid soodushinnaga
EELMÜÜGIS: www.pamt.ee

Uus kohvikupidaja

Rahvusooper Estonia Paides

Maikuus vahetub Paide Muusika- ja Teatrimajas
kohvikupidaja. Kohvik saab endale uue nime
Teatrikohvik. Külastajale avatakse kohvik ametlikult 1. augustil 2019, aga korraldajad, kes
majas üritusi teevad, võivad päringuid ja tellimusi esitada juba kohe. Seminarid, üritused,
firmapeod, pulmad või koosolekud saavad uue
kohviku abiga kenasti peetud!

23. oktoober 2019 on päev uudishimulikele ja
julgetele: balletti ei pea ainult pealt vaatama,
vaid saab ka ise proovida! Korraldame koostöös rahvusooperiga Estonia koolituse, mille
jooksul on võimalus osaleda lõbusates balletitundides. Õhtul saab silmaringi avardada
ning Paide Muusika- ja Teatrimajas balletti
„Kratt“ vaadata. Piletid balletile on müügil,
kiiremad saavad valida endale kõige meelsama istekoha!

Täpsem info Paide Muusika- ja
Teatrimaja kodulehel www.pamt.ee

