
  

 

 

  

 
 XXXIII TALLINNA VANALINNA PÄEVADE 
NOORTE KONKURSS TÄNAVATEL  

 

 

Kutsume koolinoori vanalinna tänavatele 
oma oskusi esitlema muusika, tantsu, 
näitlemise või muu sellise valdkonnas.  
Valitakse välja parimad, kes pääsevad oma 
esitlusega ka lavale! 
 

[TAOTLUSE LEIAD: WWW.VANALINNAPAEVAD.EE] 
Mida kiiremini saabub taotlus, seda suurem on võimalus programmi saada! 



Üldjuhend 

 

Idee 

XXXIII Tallinna Vanalinna Päevade „Elavad Tänavad“ raames on välja kuulutatud etteastete 

ideekonkurss tänavatele, millega püütakse Tallina vanalinna tänavaid elavdada. Tegu on vabas vormis 

festivaliga, mille eesmärgiks on vanalinna külastajate meele lahutamine ja esinemiskogemuse 

saamine. Kuna Vanalinna päevade ajal on tänavad rahvarohkemad kui tavaliselt, on esinejail hea 

võimalus oma talenti näidata ja tähelepanu nautida. 

Ajastus ja asukoht 

Kuna ürituse planeerimine on aeganõudev, ning lõplik programm moodustub alles aprillis siis hetkel 

võiksime ürituse etteasteid veidi piirata kuupäevade mõistes. See tähendaks, et enamus tantsulisi 

etteasteid võiksid langeksid tervisepäevale (T 27.04), teatraalsed etteasted teatripäevale (K 28.04), 

musikaalseid etteasteid muusikapäevale (N 29.04) jne. Kuupäeva mittesobivuse korral on etteastet 

võimalik ka teisel ajal esitada, kuid tähtis on see, et aeg ja koht oleks kooskõlastatud (informeerida 

kristo.korgnurm@tallinnlv.ee). 

Etteastete järgi selgub pingerida säravamatest ning parimad pääsevad olenevalt aegade sobivusest 

Bastioni aia lavale esinema,  ürituse kahel viimasel päeval. See tähendab, et teie etteaste võiks jääda 

ajavahemikku 24.04-31.04. Esinemine toimuks teie poolt pakutavas kohas, näiteks: Harju tn. 

haljasalal, Sõpruse kino ees, Patkuli trepi ees, Tammsaare pargis, Vabaduse väljakul, erinevatel 

vaateplatvormidel ja parkides ning muudel autovabadel vanalinna tänavatel (vihmase ilma korral 

võiks esinemine toimuda näiteks Saia käigus, Börsi käigus, Pika jala väravatori all jne, samuti võime 

organiseerida kattetelke, kaitsmaks esinejaid ning nende varustust märjaks saamise eest).  

Esinemissoov 

Osalemiseks palume esinejail ära täita ankeet (saadaval meie kodulehel www.vanalinnapaevad.ee) 

ning saata see aadressile kristo.korgnurm@tallinnlv.ee. Mida kiiremini saabub taotlus, seda suurem 

on võimalus programmi saada! 

 

  

Kristo Kõrgnurm 

XXXIII Tallinna Vanalinna Päevade projektijuhi abi  

tel 6457 219; email: kristo.korgnurm@tallinnlv.ee 

 

http://www.vanalinnapaevad.ee/
mailto:kristo.korgnurm@tallinnlv.ee
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XXXIII Tallinna Vanalinna Päevad 
24.05-01.06.2014 

Tallinna Vanalinna Päevi on korraldatud alates 1982. aastast kui linnarahva 

suvealguse pidu. Vanalinna päevade peamine ülesanne on tutvustada ja väärtustada 

vanalinna ajalugu, tema kultuuripärandit. 

Seekordsed Tallinna Vanalinna Päevad keskenduvad vanalinna tänavatele ja 

juhinduvad tunnuslausest „Elavad tänavad“. Vanalinn muutub järkjärgult autovabamaks ja 

jalakäija-sõbralikumaks, mis annab esinejatele hea võimaluse ülesastumisteks mitte ainult 

vanalinna traditsioonilistes esinemispaikades, vaid ka vanalinna ajaloolistel tänavatel – nii 

suurematel ja tähtsamatel kui ka väiksematel ja kõrvaltänavatel, kuhu jalutaja tavaliselt ei 

satu. 

Vanalinna päevad on jagatud mitmeks erinevaks teemapäevaks. Laupäev, 24. mai, on 

avapäev, mille juhatab sisse suur ning vaatemänguline kontsertetendus Raekoja platsil. 

Pühapäev 25. mai on kuulutatud kirikupäevaks, mil paljusid vanalinna kirikuid täidavad 

orelimäng ning kontserdid. Uue nädala algus toob traditsioonide päeva 26. mai, mil peetakse 

traditsioonilist Vanalinna päevade konverentsi, mis kutsub inimesi kaasa mõtlema vanalinna 

puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Teisipäev 27. mai on tervisepäev, mille raames 

toimuvad erinevad tervise-, spordi- ja liikumisüritused. Ürituste komplektist ei puudu ka 

teatripäev 28. mail ning muusikapäev 29. mail, kus tänavaid täidavad erinevad värvikad 

etteasted näitlejate ja muusikute poolt. Reede 30. mai on muuseumipäev, kus inimestel 

avaneb võimalus end harida ning osa võtta muuseumite eriprogrammist. Laupäev 31. mai on 

kuulutatud vana aja päevaks, kus toimub rüütlite mõõduvõtmine hobuste, mõõkade ja 

vibudega. Ürituse krooniks kujuneb 1. juunil peetav lastepäev, kus terve vanalinn on täis 

toredaid kogupereüritusi. 

 
 

Lisainfo: www.vanalinnapaevad.ee ja www.facebook.com/TallinnOldTownDays 

http://www.vanalinnapaevad.ee/
http://www.facebook.com/TallinnOldTownDays

