
Detsember on eriline kuu. See on rahu, vaikuse ja enesesse vaatamise aeg. Tänapäeval on oht, et veedame selle aja, torma-
tes hommikust õhtusse ja oodates vaikust, mida ei pruugigi saabuda. Teater väärtustab lugude jutustamist ning pakub või-
malust koos oma lähedaste, kolleegide, klassikaaslaste või tuttavatega kasvõi üheks tunniks ühiselt kiirustamine peatada, 
et puudutava teatrielamusega jõuluaeg väärtuslikumaks ja olulisemaks muuta.

– NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas

Tere tulemast tähistama imelist jõuluaega NUKU teatris ja muuseumis!

Rõõm on taas koos meie publikuga vastu minna uuele teatrihooajale, mis saab olema pidulik, kantuna Eesti Vabariigi 
100. aastapäeva tähistamisest. Ees ootavad puudutavad ja mängurõõmsad lood, esile on tõstetud eesti autorid ning 
lavale jõuab ka NUKU teatri ja Vaba Lava koostöös sündiv, Eesti ajaloo 1980. aastaid kajastav suurlavastus.

Sel aastal on ka NUKU jõulukuu pühendatud Eestile – eesti autoritele ja traditsioonidele. Uues Ferdinandi saalis 
etenduv jõululavastus „Eesti jõulud” viib rännakule eestlaste jõulukommete ajalukku, juhatades kaunilt sisse peagi 
algava juubeliaasta. Teine jõululavastus „Ahhaa, kummitab!” jutustab NUKU muuseumis loo vanalinna müüritornis 
elavast kunstnikust, kelle ellu tuleb ootamatult rõõmus ja krutskiline sõprus.

Ka sel aastal on NUKU teatril rõõm olla abiks lasterikaste kollektiivide jõulupidude korraldamisel. Gruppidele ja 
kollektiividele pakume jõulupidude kingituseks teatrielamust, mille eel või järel on võimalik rentida peosaal koos suu-
pistelauaga. Seal saab kohtuda jõuluvanaga ning üllatada pisemaid pidulisi kingipakkidega.

Järgnevatelt lehekülgedelt leiate lähemat teavet NUKU teatri 2017. aasta jõululavastuste, peoruumide, kingipakki-
de, jõuluvana ja suupistelaua tellimise kohta.

Kuna istekohad ja peosaalid täituvad kiiresti, on oluline broneerida esmalt teatripiletid, soovi korral ka väikelaste 
lisapakett ja peoruum. Enne 10. novembrit on vaja täpsustada kingipakkide, toitlustuse ja jõuluvanaga kohtumise 
tellimused.

Kuni 30. septembrini toimub piletimüük vaid gruppidele ja kollektiividele. Varajastel broneerijatel on kuupäevade ja 
istekohtade osas rohkem valikuid.
Piletite üksikmüük algab 1. oktoobrist, soodushinnad kehtivad 31. oktoobrini. 

Rõõmsate kohtumisteni!

Vahvate ja südamlike jõulupidude ootuses
NUKU teater ja muuseum



EESTI JÕULUD
Seikluslik lugu ajarännakust läbi mitmetuhande aasta

Väike Tiiu leiab jõulupakist vanaaegse nuku ja kirjakese oma vaaremalt. Keegi tema perekonnast ei tea, kuidas see 
pakk kuuse alla sai. Kummaline nukk viib Tiiu ootamatule rännakule, kus ta näeb oma silmaga meie esivanemate elu 
ning talvise pööripäeva kombeid muinasajast tänapäevani. Rännakul läbi jõulude ajaloo näeme, et kuigi muutuvad 
laste mänguasjad, mängud, laulud ja elu-olu, on kõige olulisemad ikka kallid inimesed. Lähedus jääb.

NUKU teatri jõululavastused

Jõulupidu NUKU teatris hind 
km-ta

hind 
km-ga

Pilet etendusele „Eesti jõulud” 
Kuni 31.10.
01.11.–22.12.

7.50 €
9.20 €

9 €
11 €

· Peoruumi kasutamine (1,5 h) 
  kuni 50 inimesele
· Peoruumi kasutamine (1,5 h) 
  50 ja enamale inimesele
· Iga järgnev tund (võimalik vaid  
  eelneval kokkuleppel ja pärast 
  õhtuseid etendusi)

125 €

144 €

80 €

150 €

180 €

100 €

Kohtumine jõuluvanaga 100 € 120 €

Etendus ja pidu täissaalile** 3000 € 3600 €

** sisaldab etendust Ferdinandi saalis kuni 380-le 
inimesele, peoruumi kasutust 1,5 h ja kohtumist 
jõuluvanaga.

Etendused toimuvad:

P 03.12. 12.00 15.00
T 05.12. 11.00 - 18.00*
K 06.12. 11.00 14.00 18.00*
N 07.12. 11.00 14.00 18.00*
R 08.12. 11.00 14.00 18.00*
L 09.12. 12.00* 15.00* 18.00*
P 10.12. 12.00* 15.00* 18.00*

T 12.12. 11.00 - 18.00*
K 13.12. 11.00 14.00 18.00*
N 14.12. 11.00 14.00 18.00*
R 15.12. 11.00 14.00 18.00*
L 16.12. 12.00* 15.00* 18.00*
P 17.12. 12.00* 15.00* 18.00*

T 19.12. 11.00  18.00*
K 20.12. 11.00 14.00 18.00*
N 21.12. 11.00 14.00 18.00*
R 22.12. 11.00

* väikelaste lisapaketi võimalus

vanusele 5+
Ferdinandi saalis

autor ja lavastaja Vahur Keller 
kunstnik Britt Urbla Keller 
valguskunstnik Madis Kirkmann 
konsultant Marju Kõivupuu 

Esietendub 3. detsembril 2017 Ferdinandi saalis.
Kestus u 50 min

LISAPAKETT VÄIKELASTELE
Lisaks „Eesti jõulude” etenduse piletitele on valitud kuu-
päevadel ja kellaaegadel võimalus juurde osta „Eesti jõu-
ludega“ paralleelselt toimuv lisa-teatrietendus väikelaste-
le (kuni 40-le inimesele, st ~ 20 last ja 20 täiskasvanut). 
„Eesti jõulud” on sobilik lastele alates 5. eluaastast, sellest 
noorematele lastele soovitame lühemat ja nende jaoks 
eakohasemat lavastust.

Piletid väikelaste-etendusele hind 
km-ta

hind 
km-ga

Kuni 31.10. 6.67 € 8 €

Täissaali pakkumine 233.34 € 280 €

Lisapaketti saab tellida kuni 31. oktoobrini. 
Lisainfoks ja broneerimiseks palume kirjutada aadressil myyk@nuku.ee või helistada telefonil 6679 510.



NUTUDE SALAJUTUD
Heliline beebilavastus

vanusele 10 kuud–2a
kestus 25 min

Ühel muinasjutulisel maal elasid kaks nutut – 
Kurbuse nutu ja Rõõmunutu. Kurbusenutu sündis 
ilusate pilvede keskel, kus oli lõpmata tore pilve-
loomadega mängida. Rõõmunutu sündis kesk 
lille välja, kus koos temaga rõõmustasid armsad 
loomad ja putukad. Nutude igapäevasteks seltsi-
listeks olid aga võlupisarad, mis aitasid neid 
võluväel üle kõikidest muredest ning panid maailma 
rõõmuhetkedel õnnest ja armastusest särama.

LISAPAKETT 
VÄIKELASTELE

Kingivõimalus väikelastelavastuse 
„Nutude salajutud” külastajatele
„NUTUDE SALAJUTTUDE” KAVARAAMAT

1

NUTUDE 
SALAJUTUD
Heliline beebilavastus

Papist lehtedega raamat jutustab lavastuse 
peategelastest Rõõmunutust ja Kurbusenutust. 
Soovituslik vanusele 10 kuud–2 a. Hind km-ga 3 €

Lisainfo kuupäevade ja piletihindade kohta aadressil myyk@nuku.ee või telefonil 6679 510.

Etendused väikelastele (alla 5 a.) paralleelselt 
Ferdinandi saali „Eesti jõulude” etendusega. 

Publikuarv ~20 last + ~20 täiskasvanut.

SIIS, KUI KEEGI 
EI VAATA …
Kaasahaaravad lühilood 
lapsepõlvenukkudega.

vanusele 2–4
kestus 30–40 min

Koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikoo-
li õpilastega mängitakse väikelastele seikluslikke, 
lustakaid ning äratundmisrõõmu pakkuvaid lühilu-
gusid. Noorte näitlejate endi lapsepõlvenukkudega 
loetakse eesti lasteluulet, ettekandmisele tuleb ka 
mõni tuntud ja tundmatu laul.

Juhendaja Mirko Rajas
Mängib VHK teatrikooli 20. lend



AHHAA, KUMMITAB!
Imetabane jõululugu iseäralikust sõprusest ja kummituslikest krutskitest

Ühes Tallinna vanalinna väravatornis elab kunstnik Kukkel koos oma kassi Truutaga harilikku kunstnikuelu. Ühel 
sombusel päeval, õige pisut enne jõule, satub ateljeesse isevärki kummitus Kummi. Kunstniku ja kummituse vahel 
tekib kiiresti sõprus, mis mõlemat rõõmustab ja inspireerib. Selgub, et ühes kummituseski võib kunstnikuhing peidus 
olla. Jõulueelsel imede ajal ärkavad kunstiateljees koguni maalid ellu ja vaatamata ilmataadi vempudele tulevad 
seekordsed jõulud igatahes valged.

Etendused toimuvad:
R 01.12. 11.00
L 02.12. 12.00 15.00
P 03.12. 12.00 15.00

T 05.12. 11.00  
K 06.12. 11.00 
N 07.12. 11.00 
R 08.12. 11.00 
L 09.12. 12.00 15.00 
P 10.12. 12.00 15.00 

T 12.12. 11.00 
K 13.12. 11.00 
N 14.12. 11.00 
R 15.12. 11.00 
L 16.12. 15.00 18.00
P 17.12. 15.00 18.00

T 19.12. 11.00 
K 20.12. 11.00 
N 21.12. 11.00
R 22.12. 11.00

autor Edgar Valter
dramatiseerija, lavastaja ja helilooja Karl Sakrits 
kunstnik Gerli Mägi
mängivad Riho Rosberg, Tarmo Männard, 
Reet Loderaud või Alice Kirsipuu

Esietendus 3. detsembril 2016 
kestus 45 min

Broneerimiseks palume kirjutada aadressil myyk@nuku.ee või helistada telefonil 6679 510.

NUKU teatri jõululavastused

vanusele 4+
NUKU muuseumi 

aatriumis

Jõulupidu NUKU teatris
hind 

km-ta
hind 

km-ga

Pilet etendusele 
„Ahhaa, kummitab!” 
Kuni 31.10.
01.11.– 22.12.

5.84 €
7.50 €

7 €
9 €

Etendus ja pidu täissaalile*
Kuni 31.10.
01.11.– 22.12.

358.34 €
400.00 €

430 €
480 €

* Jõulupidu müüakse täispaketina, mis sisaldab ca 
45-minutilist etendust NUKU muuseumi aatriumis 
25–30 inimesele, ühe muuseumiruumi privaatset 
kasutust kuni 1,5 h, kohtumist jõuluvanaga ning 
iseseisvat muuseumikülastust.



ESEMED JA MEENED hind
km-ta

hind
km-ga

Talve-
teemaline 
näpunukk*

3.30 € 3.96 €

Taskuprojektor 4.00 € 4.80 €

Puidust 
loomavurr* 2.90 € 3.48 €

Puidust 
jõuluvurr* 2.30 € 2.76 €

Puidust 
tasakaalutorn 3.40 € 4.08 €

ESEMED JA MEENED hind
km-ta

hind
km-ga

Väike puidust mäng 
(trips-traps-trull või
tasakaalumäng või
kirbumäng)

2.00 € 2.40 €

Puidust 
kettloom* 2.40 € 2.88 €

Jutukuubikud
Kangast kotikeses 
on 3 jutukuubikut, 
millel on kujutatud 
18 erinevat sõna.

8.33 € 10.00 €

Üllatusseep
Pestes hakkab 
seebist välja 
kooruma 
üllatuskingitus.

6.67 € 8.00 €

Pakendamine kliendi soovil
Kalevi kommipakk +
mänguasi kohvrikesse (tk)

Nimega kleebis (tk)
(pidudele kuni 35 inimest)

1.20 €

0.20 €

1.44 €

0.24 €

Kingitused ja maiustused jõuluvana kingikotti NUKU teatrist

Kingipakkide tellimus esitada hiljemalt 10. novembriks. 
Pakkumine kehtib, kuni tooteid jätkub.

* Pildid on illustratiivsed

ESEMED JA MEENED hind
km-ta

hind
km-ga

NUKU värviraamat 1.67 € 2.00 €

Kummitus –
pehme mänguasi- 
ekraanipuhastaja

2.67 € 3.20 €

Retro-
mängukaardid 
„Must notsu”

5.50 € 6.60 €

Mehaaniline 
vurr 3.00 € 3.60 €

NUKU usinad kingimeistrid on valmis pannud vahvaid kingitusi, mille hulgast saate valida endale meelepärase komplekti! 
Valikus on mitmesugused kommipakid, jõululavastustega seotud meened ning NUKU muuseumi värviraamatud. 

Kasuta mugavat võimalust tellida kõik peoks vajalik 
abivalmitelt NUKU päkapikkudelt!



NUKU KOMMIPAKID JA MAIUSTUSED hind 
km-ta

hind 
km-ga

Kommipakk kotis 
(piparkoogimaja)
300 g
Maiasmoka sefi irikommid, 
Maiasmoka batoonikesed, 
Kalevi vahvlikommid, 
draakonikommid, 
iiriskommid

3.00 € 3.60 €

Kommipakk kohvris 
363 g

Kohvrisse võimalik lisada 
mänguasi.
Kalevi batoonikesed, 
sefi irikommid, 
vahvlikommid, 
Draakoni närimiskommid ja 
Kalevi küpsised

3.90 € 4.68 €

Tervislik pakk kotis 
(piparkoogimaja)

Tervislik pakk kohvris
Kohvrisse võimalik lisada 
mänguasi.
Maru marjamahediku-rullid 
(3 punasesõstra ja mustasõstra 
rulli tatraga), Maru šokolaadilusikas külmkuivatatud 
vaarikatega, Höllingeri BIO kõrrejook

6.50 €

7.40 €

7.80 €

8.88 €

Põnni pakk 
(kohvris)
Salvesti kamapallid, 
Salvesti puuviljapüree 
(õuna-mustika, mango või pirni)

4.50 € 5.40 €

Kingipakkide tellimus esitada hiljemalt 10. novembriks.

Pakendamine kliendi soovil
Kalevi kommipakk + mänguasi kohvrikesse (tk)

Nimega kleebis (tk)
(pidudele kuni 35 inimest)

1.20 €

0.20 €

1.44 €

0.24 €

Kalevi kataloogi ja hinnakirja vaata eraldi failidest.

KALEVI KOMMIPAKKIDE VALIK saadaval Kalevi hindadega!



Jõulupeo toitlustamine (Jõulupidudele saab toitlustust tellida vaid NUKU kaudu.)

Toitlustuse tellimus esitada hiljemalt 10. novembriks. 

SUUPISTED HIND (km-ta) HIND (km-ga)

Päts kondiitri minipirukad, ~ 25 tk
lihaga, 1 kg
juustuga, 1 kg
õunaga, 1 kg

16.67 €
16.67 €
16.67 €

20.00 €
20.00 €
20.00 €

Päts kondiitri miniquiche’id, ~ 10 tk
singi-juustu, 1 kg
köögivilja, 1 kg

18.33 €
18.33 €

22.00 €
22.00 €

Profi troolid (soolased mini-tuuletaskud)
suitsulõhega, 1 kg
singiga, 1 kg

10.83 €
10.83 €

13.00 €
13.00 €

Köögiviljavaagen, 1 kg 10.00 € 12.00 €

Salvest Põnni magus beebipüree, 1 tk 1.25 € 1.50 €

Saksa vürtsküpsised, 1 kg 10.83 € 13.00 €

Piparkoogid, 1 kg 6.67 € 8.00 €

Mandariinid, 1 kg 2.50 € 3.00 €

JOOGID

Limpa kõrrejook
õuna-kirsi, 0,2 l (1 tk)
maasika, 0,2 l (1 tk)
multi, 0,2 l (1 tk)

0.83 €
0.83 €
0.83 €

1.00 €
1.00 €
1.00 €

Kohv, 1 l 4.17 € 5.00 €

Tee, 1 l 3.33 € 4.00 €

Maitsevesi, 1 l 1.25 € 1.50 €

Alkoholivaba glögi, 1 l 2.50 € 3.00 €

Ühekordsed nõud, komplekt 10-le 2.08 € 2.50 €

Ettevalmistav ja koristav personal (enam kui 200 külalisega peol kahe teenindaja tasu)* 15.00 € 18.00 €

* Toitlustuse tellijatele kohustuslik.



NUKUs toimuva 
jõulupeo meelespea

• NUKU teatri ja muuseumi jõulupeo keskmes on 
teatrielamus, millele saab juurde tellida peoruumi, 
toitlustuse, kingipakid ja kohtumise jõuluvanaga.

• NUKUs toimuvad jõulupeod on alkoholi- ja tubaka-
vabad.

• Pidu on võimalik korraldada ainult koostöös ja 
kokkuleppel NUKU teatriga. 

• Teatrietendus algab kindlal kellaajal. Hilinejaid 
saali ei lubata, kuna see häirib nii teatrikülastajaid 
kui ka näitlejaid. 

• Teatrikülastuse planeerimisel palume arvestada 
lavastuste vanuselise alampiiriga – alla 5aastas-
tele lastele pakume lisapaketina eakohasemat 
etendust.

• Enda organiseeritud esinejate toomine NUKUs toi-
muvatele pidudele ei ole lubatud (v.a erikokkulep-
pel teatriga).

• Toitlustuse saab tellida NUKU kohviku kaudu, oma 
toiduga tulek ei ole lubatud.

• Etenduse eelse või järgse peoruumi kasutusaeg 
on 1,5 h. Peoruumi pikem kasutusaeg on võimalik 
vaid erikokkuleppel pärast õhtuseid etendusi lisa-
tasu eest.

• Renditud ruum tuleb vabastada hiljemalt 15 minu-
tit pärast peo lõppu.

• Jõulupeo korralduse sujuvaks toimimiseks palu-
me kinni pidada tähtaegadest ja sõlmitud kokku-
lepetest. 

Jõulurõõmsate kohtumiseni!


