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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

juuli 2017

Tule tuleloitsule ja
põlisrahva etendusele
Ajalooline muusikaetendus kajastab põlisrahva lugu muinasajast tsaariaega,
olulisemaid verstaposte meie põlisrahva elus eelmisel aastatuhandel

Tulge põlisrahva etendusele
„Vabadusemetsa vaikuses“
Heliloojad, lavastajad ja abistajad:
* Valter Uusberg ------------------ stsenarist ja lavastaja
* Eva Kalbus ------------------- lavastaja
* Ragnar Toompuu, Kulno Malva, Kadi Uibo ja Madis Jürgens - heliloojad,
muusikud
* Brite Vilgo ja Stella Kruusamägi - koreograafid ja liikumise seadjad
* Getter Vahar, Maria Eliisa Metsis ja Liis Serk - kunstnikud ja kujundajad
* Krista Olesk --------------------- loominguline abijõud
* Eha Metsallik --------------------- idee autor ja nõuandja
* Illar Olesk ----------------------- tehniline tugi ja rekvisiitide-meister
* Martti Helde ----------------- stsenarist ja režissöör, filmigrupi õpetaja
Etenduse lühikirjeldus:
I pilt kajastab muinasaega – kodu
loomist, kuldset aega, meie rahva
elus-olus, maalinnade ja kaubavooride tähtsust.
II pilt liigub paarsada aastat edasi
ristisõdijate saabumise aega.
III pildi sündmused on seotud

1343.a. vabadusvõitlusega. Faktid
on kogutud Uku Maasingu „Vaskuks
ja Vikaaria Lohult“ raamatust.
IV pilt kajastab kaks-kolm sada
aastat kestnud inkvisitsiooni meie
aladel – keskaega – XIII sajandist
kuni XVII sajandi nõiajahini.
V pildi sündmused on Liivi-Poola

sõja 1561. aastast 1583. aastani. Tagajärjed – sõjatannermaa.
VI pilt tsaariaja sündmused ja
Põhjasõja mõjud ümbruskonnale
– katkuajad, nekrutite pagemine
metsa...
* Kokkuvõttest võib jääda mulje,
et tegemist on kohutava etendusega – nagu meie rahva tegelik ajalugu ongi, üks 25 aasta pikkune sõda
teise järel võõraste vallutajate poolt
+ katkuajad lisaks. Kuid igas pildis
on helgust ja armastust ja rõõmu ja
palju kaunist muusikat!

Tule loitsimine:
Suvepesäst päiva veere/meite
pere lõkkesse/... Lahvata sääl kuuma leegi/Kuldseid aegu meenuta...
Saja aasta päivavalgus/lõkkepuude
kasvu algus... Prigin-pragin puude
seest/kõneleb me ürgsest-teest...
Tõuse, loida leegikesi/limpsa tulekeelekesi... Pillu kauneid sädemeid/
Sütita me südameid... Valgus lokka
üle ilma/Elulust too kõigi silma...
Armastatu kohtumisse/neiu-peiu
kallistusse... Sume, suveaja valgus/
meetilk õite sisse valgub... Roheliste lehte kaisus/Elupäikse soojus
paisu... Sügisannid õite sisse/Küllust, küllust kodadesse... Tule kuumus kogub jõudu/kõrbegu see kuri
ilm... Inimlapsest, loomalapsest/
hoia eemal kuri silm... Inimlaps on
ise looja/Oma kodu õue all... Võõras, siia ära tule /Süütan kaitseks
selle tule...

KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

indrek waaks on tõeline kangelane. Ta ei tulnud
kunagi puu otsast alla ja kaitses emapuud lõpuni
– eluhinnaga, kuni kuus eriüksuslast ta vägivaldselt puu otsast alla tõid.
Indrek Waaks kirjutab ise toimunust: lk. 9
Foto: erakogu

LEHES
Tiit Madisson: Kiri noorele
„tolerastiamullis“ haritlasele

3. lk

Heiki Kortspärn: Eesti on rikkaim riik
maailmas
4. lk
Einar Eiland: Ameerika Häält kuuleb nüüd
Toompea nõlvalt
5. lk
Terroritegusid panevad toime võimud
ise 6. osa
11. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“ aastaks 22.- €, pooleks
aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

