
JÕULUD
NUKU teatris 
ja muuseumis



Kuni 30. septembrini toimub piletimüük vaid gruppidele ja kollektiividele. 
Varajastel broneerijatel on kuupäevade ja istekohtade osas rohkem valikuid.

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

Piletite üksikmüük algab 1. oktoobrist, soodushinnad kehtivad 31. oktoobrini.

Tere tulemast tähistama jõule NUKU teatris ja muuseumis!

Jõulukuu on paras aeg, et keset aastalõpusaginat aeg korraks maha võtta – 
vaadata inimesi enda ümber, avastada ka kõige tavalisemates ja lähedasema-
tes kaaslastes midagi erilist ja ootamatut ning vahest mõelda korraks sellelegi, 
kust see kõik, mis meid ümbritseb, kunagi alguse on saanud. Just seda kutsuvad 
NUKU teatri lavastused tänavu detsembris tegema. 

Ootame teatrisse ettevõtete kollektiive koos peredega, sest detsembris mängi-
tavad lavastused pakuvad elamusi nii väiksematele kui suurematele vaatajatele: 
eelkooliealistele ja koolilastele sobib „Vapruse värinad” – südamlik lugu hulljul-
gusest ja tõelisest vaprusest, pisematele eesti rahvajutul põhinev ja taevakehade 
tekkimisest jutustav „Päike, Kuu ja tähed”. Lisaks etendustele saab külastada ka 
jõuluhõngulist muuseumi.

Suur rõõm on jõulukuul publikuni tuua uus eesti näitemäng „Vapruse värinad”, mis 
on valminud meie teatri tellimusel. See on lugu tänaste Eesti laste elust – pärisini-
meste lugu pärismaailmast, kus hakkavad juhtuma asjad, mis kõigi meiegagi iga 
päev juhtuda võivad ja kus inimesed pole head või kurjad, vaid sellised, nagu nad 
parasjagu on. „Vapruse värinad” on inspireeritud telesaates nähtud lapskangelas-
test ning räägib üksteise aitamisest, eneseületamisest ja teineteisemõistmisest. 
Nagu autor Ott Kilusk ütleb – see on väike lugu suurest vaprusest.

Neile, kes on suure saali etenduse jaoks veel liiga väikesed, pakume hubaseks 
õmblustöökojaks kujundatud ovaalsaalis väiksema publikuhulgaga etenduvat 
lavastust „Päike, Kuu ja tähed”. Eesti muistendi põhjal loodavas lavastuses otsi-
takse pisikeste vaatajate kaasalöömisel vastuseid küsimustele: Kuidas maailm 
tekkis? Miks on taevas nii kõrgel? Mis on pealpool pilvi? Lavastuses näeme tervet 
aastaringi, sealhulgas imekaunist paberlumist talve.

Järgnevatelt lehekülgedelt leiate lähemat teavet kõige NUKU teatris jõulukuul pa-
kutava kohta. Koos saame korraldada teie kollektiivile imetoreda jõulupeo!

Rõõmsate kohtumisteni!
NUKU teater ja muuseum



VAPRUSE VÄRINAD
Südamlik lugu hulljulgusest ja tõelisest vaprusest
Ühes väikeses Eesti linnas elavad kaksikud Villi ja Volli, kuuenda klassi poisid, kelle jaoks nende vanematel töö tõttu 
sageli aega ei ole. Nõnda mõtlevad poisid osalt tähelepanuvajadusest, osalt igavusest välja julguseproove, mis 
enamasti paksu pahandust tekitavad. Ohtlikud mängud lõpevad sageli õnnetustega ja nõnda võiks juhtuda selleski 
loos, kui ootamatult ei tuleks abi sealt, kust seda keegi oodata ei oska...

Ott Kilusk, autor: Ühel ilusal õhtul tuli mulle meelde üks heategevuslik saade kangelastegudest. Hakkasin guugeldama 
erinevaid juhtumeid, mis Eestimaa erinevais paigus aset on leidnud ja justkui iseenesest hakkas kasvama lugu koos 
kõigi tegelaste ning sündmustega. Edasi kirjutades hakkas mind huvitama: mida üks või teine minu loodud tegelane 
siin ilmas kardab ja kuidas ta käitub ootamatus olukorras, kui on vaja üles näidata tõelist vaprust ja ennastsalgavust. 
Usun, et meie kõigi sees on olemas terake seda tõelist vaprust nendeks puhkudeks, kui seda tõesti vaja läheb. Nõnda 
sündis näidend üksteise aitamisest, eneseületamisest ja teineteisemõistmisest.
     Selline lugu sobib suurepäraselt jõuluaega, sest just siis pööratakse üksteisele rohkem tähelepanu, hoolitakse 
pisut rohkem nendest, kes meie kõrval ja üleüldse – soovitakse, et kõik oleks hästi ja omal kohal. Ja kõige lõpuks 
pistsin oma loosse ka näpuotsaga muinasjuttu, seda sellepärast, et ega me ikka päris kõike ka ei oska ära seletada, 
mis meie ümber tegelikult toimub. See, mis vaatajate ette jõuab, on väike lugu suurest vaprusest.

Jõulupidu NUKU teatris hind 
km-ga

Pilet etendusele „Vapruse värinad”
Kuni 31.10. 
01.11.–22.12. 

11 €
13 €

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

180 €
100 €

Sisaldab etendust Ferdinandi saalis kuni 376 inimesele, 
peoruumi kasutust 1,5 h ja kohtumist jõuluvanaga 
(eraldi ostes maksumus 4436 €).

Etenduste ajad

P  01.12.19   12.00* 15.00*
T  03.12.19   11.00   18.00*
K  04.12.19   11.00 14.00 18.00*
N  05.12.19   11.00 14.00 18.00*
R  06.12.19   11.00 14.00 18.00*
L  07.12.19   12.00* 15.00* 18.00*
P  08.12.19   12.00* 15.00* 18.00*
 
T  10.12.19   11.00      18.00*
K  11.12.19   11.00 14.00 18.00*
N  12.12.19   11.00 14.00 18.00*
R  13.12.19   11.00 14.00 18.00*
L  14.12.19   12.00* 15.00* 18.00*
P  15.12.19   12.00* 15.00* 18.00*
 
T  17.12.19   11.00   18.00*
K  18.12.19   11.00 14.00 18.00*
N  19.12.19   11.00 14.00 18.00*
R  20.12.19   11.00 14.00 18.00*
L  21.12.19   12.00*  15.00*
P  22.12.19   12.00*
*paralleelse väikelasteetenduse võimalus

vanusele 5+
Ferdinandi saalis

Kohtumine jõuluvanaga 120 €

Etendus ja pidu täissaalile 3880 € 

Autor   Ott Kilusk
Lavastaja   Kaili Viidas (Endla teater)
Kunstnik   Illimar Vihmar
Videokunstnik  Epp Kubu
Valguskunstnik  Priidu Adlas
 
Mängivad  Getter Meresmaa või Doris Tislar 
   Karl Sakrits või Risto Vaidla
   Mait Joorits või Mart Müürisepp
   Laura Nõlvak või Lee Trei
   Mihkel Tikerpalu või Taavi Tõnisson
 
Esietendub 1. detsembril 2019 Ferdinandi saalis.
Kestus ~ 1 h

Ferdinandi saali suure jõululavastusega paralleelselt 
pakume ovaalsaalis eakohast etendust pere kõige 
pisematele – neile, kes pikemat etendust veel vaadata 
ei jaksa. Väikelaste lisaetendust saavad tellida ette-
võtted, kes külastavad ka lavastust „Vapruse värinad”.



PÄIKE, KUU JA TÄHED

 
Ennemuiste oli taevas nii madalal, et pikk mees võis seda käega 
silitada. Uudishimulikud rätsepalapsed tahtsid väga teada, mida 
Vanataat ning teised suured ja vägevad üleval taevas teevad. Nad 
ronisid kivi otsa ja torkisid taevavõlvisse augud, et üleval toimu-
vat näha. Ja nende vanemad lõikasid taevast tükke oma kulunud 
rõivaste lappimiseks. Selle peale sai Vanataat pahaseks ja pidi 
tõstma taeva nii kõrgele, et seda keegi enam puudutada ei saaks. 
Rätsepapere tehtud aukudest said aga Päike, Kuu ja tähed.
 
Eesti muistendi põhjal loodavas lavastuses otsitakse koos väi-
keste vaatajatega vastuseid küsimustele: Kuidas maailm tekkis? 
Miks on taevas nii kõrgel? Mis on pealpool pilvi? Õmblustööko-
jaks kujundatud teatrisaalis saab näha paber-nukuteatrit väike-
ses kohvris ja varjuteatrit suurel lavataeval ning etenduses ka ise 
kaasa mängida.

Etenduste ajad
Leitavad „Vapruse värinate” etenduste tabelist 
(tärniga märgitud kellaajad).

Hinnad hind 
km-ga

Pilet etendusele „Päike, kuu ja tähed”
Kuni 31.10. 

10 €

Etendus täissaalile
(kuni 60 külastajat ehk ~30 last 
ja ~30 täiskasvanut)

540 €

NB! Külastajaks on ka sülelaps, kellele tuleb osta pilet. 
Palume külastuse planeerimisel lähtuda ette antud külastajate 
arvu maksimumist ja seda mitte ületada.

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

Eesti rahvajutt, ümber jutustanud Matthias Johann Eisen ja August Jakobson
Lavastaja   Polina Stružkova
Dramatiseerija  Polina Borodina
Kunstnik   Aleksandra Daševskaja 
Liikumisjuht   Olga Privis
Mängivad   Laura Kukk, Anti Kobin

Esietendub 17. novembril 2019 ovaalsaalis.
Kestus ~ 40 min

Muistend taevakehade tekkimisest
vanusele 2—5



Minipirukad, 1 kg (~ 25 tk) 20.00 €
Liha-, juustu- või õunatäidisega

Jõulumuffin, 1 tk 1.20 €

Jõulukeeks, 1 kg 11.00 €

Profitroolid (soolased mini-tuuletaskud), 1 kg 13.00 €
Suitsulõhe- või singitäidisega

Köögiviljavaagen, 1 kg 12.00 €

Salvest Põnni beebipüree, 1 tk 2.00 €

Saksa vürtsküpsised, 1 kg 13.00 €

Piparkoogid, 1 kg 8.00 €

Jõuluhõnguline Tähekook, 1 kg 12.00 €

Mandariinid, 1 kg 3.00 €

Limpa kõrrejook, 1 tk (0,2 l) 1.00 €
Õuna-kirsi-, maasika- või multimahlaga

Kohv, 1 l 5.00 €

Tee, 1 l 4.00 €

Maitsevesi, 1 l 1.50 €

Morss, 1 l 2.00 €

Alkoholivaba glögi, 1 l 5.00 €

Ühekordsed nõud, komplekt 10-le 4.00 €
Ettevalmistav ja koristav personal* 18.00 €
*Toitlustuse tellijale kohustuslik. Enam kui 200 külastajaga peo korral kahe teenindaja tasu.

Toitlustuse tellimus esitada hiljemalt 10. novembriks.

Suupisted ja joogid jõulupeolauale 
Jõulupidudele saab toitlustust tellida vaid NUKU kaudu.

SUUPISTED HIND (km-ga)

JOOGID HIND (km-ga)



Lauamäng „Nina vastu nina. 
Mäng lõhnadest”   
Lõbusate pildikaartide ja 
põnevate lõhnatopsidega 
ainulaadne lauamäng „Nina 
vastu nina” sobib lastele 
alates 3. eluaastast. Mänguga 
kaasas olevad seletused 
annavad vanematele võimaluse 
tutvustada lastele põnevat 
lõhnademaailma, aidata lapsel 
eristada meeldivat ohtlikust 
ning luua seoseid lõhnade, 
esemete ja nähtuste vahel. 
27x19x5 cm

Kingitus lauamänguga „Nina 
vastu nina” 
Fooliumist kinkekotis on 
lauamäng ja 300 g komme.

NUKU teatri ja muuseumi 
kinkekaardid

Reval Sport veekeskuse ja 
spordiklubi ühekordne pääse            

Reval Sport veekeskuse ja 
spordiklubi perepääse        

NUKU teatri ja muuseumi pusle 
Saadaval kujundused „Väike 
Gavroche”, „Teatrivaimud”, 
„Toakärbes” ja „Gulliveri reisid”.
Suurus 20x14,5 cm, saab 
pakendada kinkekotti.

Komplekt NUKU muuseumi 
värviraamat ja värvipliiatsid
Värviraamatu pildid pärinevad 
teatrikunstnike 
nukukavanditelt. 
Pliiatsikomplektis 
on 12 pliiatsit.

Kleebishelkur Kilpkonn
Helkur sõnumiga „Kiirusta 
aeglaselt”.
Vastab EN13356:2001 nõuetele.

Pisikese päkapiku pakike
Kingikotist leiab Põnni 
ökoloogilise puuviljapüree (100 
g) ja Kalevi küpsisepaki (163 g).
12x7x15 cm
 

Kommipakike     
Kotis on 200 g imemaitsvaid 
komme: šokolaadikattega 
sefiirikommid, 
marmelaadikommid, 
vahvlikommid ja batoonikesed.
12x7x15 cm

Kingitused ja maiustused jõuluvana kingikotti NUKU teatrist
NUKU usinad kingimeistrid on valmis pannud vahvaid kingitusi, mille hulgast saate valida endale meelepärase komplekti. 
Valikus on mitmesugused kommipakid ja mänguasjad.

3 €

5 €

2 €

4.50 €

4.50 €

Helkurelukaga kommipakike
Lisaks 200 g kommidele 
leidub kotikeses ka pontsakas 
helkurelukas.
12x7x15 cm
 

Märkmik-raamat „Minu sõbrad”  
Kõvade kaantega märkmiku 
iga lehekülg on erineva pildi 
ja värvitooniga: alustuseks 
märkmikuomaniku ankeet ning 
seejärel on võimalus päevikut 
täita 30 sõbral.
14,8x21 cm

Kingitus märkmik-raamatuga 
„Minu sõbrad” 
Fooliumist kinkekotis on 
sõbrapäevik ja 300 g komme.
 

Lauamäng „Kes peseb nõud?”   
Parim mäng pärast sööki! 
„Kes peseb nõud?” on lihtne, 
hoogne ja lustakas kuni neljale 
inimesele mõeldud lauamäng, 
mis annab kiirelt vastuse, kes 
need nõud siis ikkagi ära peseb. 
Kogu pere haarav lauamäng 
on väga lihtsasti üles seatav, 
kiiresti mängitav ning pakub 
nalja ja naeru nii suurematele 
kui väiksematele osalejatele.
19x19x4 cm

Kingitus lauamänguga 
„Kes peseb nõud?”       
Kinkekarbis on lauamäng ja 
300 g komme.
 

6.50 €

10 €

14 €

7 €

12 €

7 €

12 €

5 €
10 €

8 €

24 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Kingi- ja kommipakkide tellimus esitada hiljemalt 
10. novembriks.
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KALEVI KOMMIPAKKIDE VALIK
Saadaval Kalevi hindadega!

KALEVI LÕBUSAD JÕULUMAIUSTUSED 2019

KALEV FUN CHRISTMAS COLLECTION 2019Kalevi kommipakk Päkapikk
Sisaldab Mesikäpa batoonikesi, 
Teekonna, Maiuspala ja pistaatsia 
pralineekompvekke ning Mari 
marmelaadikompvekke
1 kg

Kalevi kommipakk Öökull 
Laegas sisaldab martsipanikompvekke, 
Kirju Koera jõulukomme, Mesikäpa 
vahvlikompvekke, Maiuspala ja Teekonna 
pralineekompvekke, Kasekese batoone, 
kirsi-marmelaadikomme, 
3 sussišokolaadi, šokolaadimedalit 
ning kaardipakki.
650 g

Kalevi kommipakk Orav 
Sisaldab Mesikäpa vahvlikompvekke, 
Lily marmelaadikompvekke, 
Teekonna pralineekompvekke 
ja Kasekese batoonikesi.
400 g

Kalevi kommikott Jänes
Sisaldab Kirju Koera jõulukomme, 
Kiss-Kiss iiriseid, Drako õuna-
närimiskompvekke, Ananassi 
vahvlikompvekke, Pilvekese batoonikesi, 
Mari marmelaadikompvekke 
ja Maiuspala pralineekompvekke.
700 g

Kalevi kommikott Karu 
Sisaldab Komeedi pralineekompvekke, 
Mesikäpa batoonikesi, 
kirsi-marmelaadikompvekke 
ja Drako maasika-närimiskomme.
350 g

9 €

8.39 €

3.22 €

5.71 €

2.98 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Kingi- ja kommipakkide tellimus esitada hiljemalt 
10. novembriks.



NUKUs toimuva jõulupeo meelespea
• NUKU teatri ja muuseumi jõulupeo keskmes on teatri-

elamus, millele saab juurde tellida peoruumi, toitlustuse, 
kingipakid ja kohtumise jõuluvanaga.

• NUKUs toimuvad jõulupeod on alkoholi- ja tubakavabad.
• Pidu on võimalik korraldada ainult koostöös ja kokkulep-

pel NUKU teatriga.
• Teatrietendus algab kindlal kellaajal. Hilinejaid saali ei lu-

bata, kuna see häirib nii teatrikülastajaid kui ka näitlejaid.
• Teatrikülastuse planeerimisel palume arvestada lavas-

tuste vanuselise alampiiriga – alla 5aastastele pakume 
lisapaketina eakohasemat etendust.

• Etenduse külastuse ja peo planeerimisel palume lähtuda 
etteantud külastajate arvu maksimumist ja seda mitte 
ületada.

• Pilet ja koht saalis peab olema igal külastajal (ka süle-
lapsel).

• Enda organiseeritud esinejate toomine NUKUs toimuva-
tele pidudele ei ole lubatud (v.a erikokkuleppel teatriga).

• Toitlustuse saab tellida NUKU kohviku kaudu, oma toidu-
ga tulek ei ole lubatud.

• Etenduse eelse või järgse peoruumi kasutusaeg on 1,5 h. 
Peoruumi pikem kasutusaeg on võimalik vaid erikokku-
leppel pärast õhtuseid etendusi lisatasu eest.

• Renditud ruum tuleb vabastada hiljemalt 15 minutit pä-
rast peo lõppu.

• Jõulupeo korralduse sujuvaks toimimiseks palume kinni 
pidada tähtaegadest ja sõlmitud kokkulepetest.

. 

Jõulurõõmsate kohtumiseni!

NUKU teater ja muuseum
Lai 1/Nunne 4. 10133 Tallinn

Info ja piletite tellimine 6679 510, myyk@nuku.ee
www.nuku.ee


