Tee mõned "Kratist" meeldejäänud balletisammud.

Millist tööd võiks Peremees meie sõber Kratile anda?

Kratt: Peremees, anna tööd!
Peremees: Kanna Munamägi Saaremaale!
Kratt: Peremees, töö on tehtud! Anna uus töö!
Peremees:
Kratt: Peremees, töö on tehtud! Anna uus töö!
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Peremees:
Kratt: Peremees, töö on tehtud! Anna uus töö!
Peremees:

Ajahäkkerid
Tubina muuseum
2020

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Kammersaalis on neli muusikainstrumenti.
Moodusta tähtedest sõnad:

Aitäh Sulle, armas muuseumisõber!
Joonista, milline märk väljendab Sinu tundeid pärast
külaskäiku Krati mänguväljale?

Korraldajad

Tubina Muuseum

Teised mänguvälja muuseumid:

Koostööpartnerid

Liivi Muuseum, Jääaja Keskus
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Aili Kalavus (tekst 2020)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2020)

Millist pilli sina juba oskad või tahaksid mängida?

Teised Eesti Loodusmuuseumi programmid
alatskiviloss.ee/tubinamuuseum
Kas märkasid muuseumis Lasteekraani multikatest
tuttavaid tegelasi? Kui leidsid nad üles, tee neist foto ja
saada võistlusele Lasteekraan.ee lehelt. Kõigi saatjate
vahel loosime välja palju toredaid auhindu.

Toetajad

Lisa veel muusikaga seotud sõnu:

Otsi üles väike ümmargune tornituba, kus on
Eduard Tubin koos oma naise Erikaga. Vaata
kratikostüüme tornis ja toaseinal ning joonista
oma kratile sulle meelepärased riided.

Leia järgmisest toast Eduard Tubina meisterdatud
valge lossi makett. Lossi hoovis on üles rivistatud
orkester. Märgi, milliseid pille selles ära tunned.

Võta kratikoridoris istet ning vaata katkendit
balletist "Kratt", millele kirjutas muusika Eduard
Tubin.

Tere tulemast Alatskivi lossi, armas mänguhuviline!

Tubina Muuseumi Krati
mänguväljale jõudmiseks
mine tagasi vestibüüli ning
leia suurest valgest kaminast
vasakule jääv kitsas uks. Tõmba
uks lahti ning astu 4-5 sammu
trepini, lenda sealt nagu tulejutt
üles, kuni näed ahju peal sellist
kratimärki:
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Keera selle märgi ees
vasakule laia koridori ning
leia järgmiselt ahjult uus
märk. Nende märkide järgi
saadki oma teekonna
muuseumis läbida.

Sobita krati valmistamiseks ühe teise vana
retsepti järgi numbrid esimeses tulbas ja tähed
teises tulbas.

Märgi ära, kuidas annab ballett loo sisu edasi?

