TERE TULEMAST TEATRI- JA
MUUSIKAMUUSEUMISSE! MINA OLEN
MARAKRATT JA KUTSUN SIND SALADUST
LAHENDAMA. MUUSEUMIROTT PEITIS
MUUSEUMISSE TÄHED, MIS
MOODUSTAVAD ÜHE TÄHTSA SÕNA.

Liigu edasi pillide seina
juurde. Neid nimetatakse
rahvapillideks.

Selliseid pille tegid eestlased endale
väga ammu, kui veel usuti müüti, et
mõni inimene võib öösel hundiks
muutuda. Neid inimesi nimetati
libahuntideks. Kuidas saab
libahundist taas inimene?

Astu edasi suure pilliseina juurde. Nõnda asetsevad pillid
orkestris.
Mõnes suures orkestris võib olla kuni 100 pillimängijat.
Vaata lähemalt, milliseid pille sina siit tunned. Kuidas saab
neid pille koos mängida?

Vastuse 3. ja 8. tähe saad,
kui leiad vahendi, millega
libahundile leiba ulatada.
Vihje: selle esemega saab
endale ka pilli meisterdada.
Mis tähega see sõna algab?

MINA ESITAN SULLE
KÜSIMUSI JA VASTUSTEST
LEIAD TÄHED KOLLASTE
RINGIDE SISSE. TÄHTI
OTSIDES SAAD MÄNGIDA
JA SEIGELEDA TEATRI- JA
MUUSIKAMAAILMAS.

Kui sõna on leitud, siis selgub ka selle tähendus!
Mine 3. korruse näitusesaali ja alusta lahendamist.

Näitusesaali sisse astudes leia nimi, mida
kannab üks väga kuulus raamat. See raamat
räägib 100 aasta tagusest koolielust. Kas
oled näinud sellenimelist filmi?

Leia „Kevade“ tegelaste savikujud.
Keda tahaksid sina neist tegelastest
kehastada? Vali rekvisiit ja tee
endast klassiruumi taustal pilti.
Proovi võtta kujudega samu poose.

Vastuse 4. ja 9. tähe
saad “Kevade“ loo
ainukese tüdruku
nimest. Mis tähte on
selles nimes kõige
rohkem?

Liigu edasi.
Kas tead, et Kalevipoeg võis olla koguni kümnekordse maja
kõrgune? Kalevipoeg oli rahva ühiselt väljamõeldud kangelane.
Tema lood pani Kreutzwald kirja samal ajal, kui eestlased esimest
korda laulupeol laulsid.
Joonista Kalevipoja ema Linda
kostüümil olev muster.

Kujuta ette, et sa oled tugev nagu
Kalevipoeg ja püüa tõsta suurt kivi.

Orkester kõlab hästi, kui seda juhatab
Otsi pilli, mis on nii rahvapillide kui
orkestripillide seas. Selle nime esimene
täht sobib meie otsitava sõna 1. täheks.
Proovi orkestrit juhatada. Kujuta ette, et pillid on sinu
orkester. Pane pähe kõrvaklapid, millest saad kuulata Heino
Elleri teost „Kodumaine viis“. Tõsta käed üles
silmade kõrgusele
ja liiguta alla

ning nüüd jälle üles ja nii järjest…….

Astu edasi järgmisse ruumi. Siin on vahvad nukud Nukuteatrist.

Suurte kappide juurest
möödudes vasakut kätt otsi
klaasi tagant üles mänguautomaat „Poiss põrsaga“.

Kaks koera on pärit lavastusest
„Taksikoer…..“. Kuidas on koera nimi?
Nime teine täht on meie sõnas
7. täht.

LEIA 6 ERINEVUST
PILDI JA PÄRIS
MÄNGUAUTOMAADI
VAHEL.

Otsi musta klaveri pealt üles noot
laulust „Mu isamaa on minu arm”.
See on alati laulupeo viimane laul.

Tase III

100 tähtsat asja

Kes kirjutas selle laulu
viisi? Tema perekonnanime
kuues täht on meie 2. täht.

Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum
2018

Kas sa teadsid, et selle mehe kuju on ka Tallinna lauluväljakul?
Kas sina ise või mõni sinu tuttav on laulnud laulukaare all?
Või oled käinud kontserdil, talvel kelgutanud või sõitnud
snowtube’iga?

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Laulukaare maketti saab vaadata Arhitektuurimuuseumis.

Kõige tähtsamaks pilliks maailmas peetakse orelit. Orelit
nimetatakse lausa pillide kuningaks. Miks? Vali sobiv variant.
Orelit tohivad mängida ainult kuningad.
Orelid asuvad kuningalossides.
Orelid on kõige suuremad ja võimsama kõlaga pillid.
Kohe nurga taga seina pealt leiad ka
erineva pikkusega oreliviled. Vaata
neid hoolega: vastusesse sobiva 6.
tähe leiad kõige suurema vile seest.

Nüüd on sul olemas kõik tähed! Selle sõna taga peitub üks
selts, kus juba väga ammu kogunesid kokku kultuurihuvilised
eestlased. Nende tegevusest said alguse meie laulupeod ja
teater.
Kas teadsid, et sama nime kannab ka muistsete eestlaste
laulujumal?

Korraldajad

Koostööpartnerid
TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM

Teater ja muusika on ajalooliselt olnud inimestele väga
olulised. Mis sa arvad, kas see on ka tänapäeval nii?
HEA

Kuula ekraanilt (ristiga puldi sees) selle kella kõla.
Ekraanilt saad kuulata ka oreli kõla.

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:
Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Teletorn, Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseum, Viljandi Linnaraamatukogu jt
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Anu Liho, Annely Kaldoja (tekst 2018)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2018)

Teised Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi programmid
www.tmm.ee
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Kus asub Eestis kõige
suurem kirikukell? Selle
kella läbimõõt on 3,04
meetrit! Vastuse 5. tähe
leiad Marakrati küsimuse
numbri tagant.

Kui tahad, võid nüüd üles mängupööningule minna või
muuseumis veel ringi vaadata. Ehk õnnestub sul näha ka
muuseumirotti!
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Kuidas nimetatakse
neid hooneid, kus on
orelid?
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a)
b)
c)

ÕNNITLEN! SA OLED VÄGA TUBLI!
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