13

Näitleja garderoob

14

Butafooria

15

Klaassild

16

Lavameistrite nurk

NUKU muuseum
Tegevuslik teatrimuuseum kogu perele

TEGEVUSTE KAART
II KORRUS

Siia saad tulla
oma sünnipäeva
tähistama!

ipäe

vatu

ba

Proovi, mis tunne
on kõndida õhus!

Sünn

15

16
Ehita
Tuhkatriinule
tõld!

14

NUKU teater ja muuseum
Tere tulemast!
Lai 1/Nunne 4, 10133 Tallinn

13
Töötuba

Kujutle, et oled kangelane
Tuhkatriinu loost ja vali endale
kostüüm ballile minekuks!

Avatud T–P
Piletid ja grupibroneeringud:
muuseum@nuku.ee
6679 542
kassa@nuku.ee
6679 555
www.nuku.ee

Kata laud seitsmele
pöialpoisile.
teaterNUKU

nukutheatre

NUKU muuseumis ootab Sind
muinasjutuline teatrimaailm!
NUKU muuseumis saab kogeda, kuidas materjalist võib saada teatri
väljendusvahend, tegelane või dekoratsioon. Muuseumis saab tutvuda
nukuliikidega ja proovida eri liiki nukke elama panna, rännata ringi teatriajaloos ning katsetada, mis juhtub maski või varjusirmi taha minnes.
Veel saab NUKU muuseumis tutvuda teatriametitega alates näitlejatest
ja lavastajatest kuni lavameistrite ja valgustajateni. Veel toimuvad muuseumis nukuetendused, töötoad, kohtumised näitlejatega, koolitunnid,
sünnipäevapeod ja palju muud põnevat!
See kõik ootab avastamist – vaata pöördel olevat kaarti
ja asu rännakule!

Piktogrammide seletused:

TEGEVUSTE KAART

MÄNGI!

Teekond läbi muinasjuttude
Kaarti järgides leiad üles kõik mängud, tegevused ja üllatused,
mis muuseumis peituvad.
Rõõmsat rändamist nukuteatri muinasjutumaailmas!

TEGUTSE!
Leia siluettpiltide
seast need,
mis kujutavad
muinasjutte.

Proovi maske ja
mängi muinasjuttu
„Kolm põrsakest”.

8

VAATA!
KUULA!

6

MÕTLE!

Kohtu legendaarse Buratino ja
Nukuteatri asutaja Ferdinandiga!

7

Ehita lauale
„Punamütsikese”
lavakujundus!

Lase münt Soovide Kaevu
ja soovi midagi ilusat!

KELDRIKORRUS

9

10

Keldrikorrus

Vaata videoid Nukuteatri
ajaloost ja inimestest.
Kuula laule nukulavastustest
ja laula kaasa!

Mine
trepist alla
Ava sahtlid ja saa
nukkude kohta
rohkem teada!

Siin toimuvad etendused ja
kohtumised nukunäitlejatega.

I korrus
II korrus

Lahenda Hunt
Kriimsilma üheksa
ameti ülesanne.

Mängi käpiknukkudega
muinasjuttu „Kolm karu”.

5

3

4

Joonista
liivale pilt.

Mängi
klotsidega!

Jaga aardekirstu
rekvisiidid õigetesse
sahtlitesse.

11

Otsi üles nukud,
kes liigutavad!

12

Mõtiskle, millest
jutustavad neli klaaskuuli.

Õngitse kivikesi
ja mängi veedoominot!

2

Mine II
korrusele

KELDRIKORRUS

1
Mida oskavad teha
akendel olevad nukud

ALGUS
I KORRUS
Astu varjuekraani taha
ja mängi oma varjuga

r
lde
Avasta, mis on
vaatekastide sees!

1

Materiaalkultuurid

2

Nukuliigid

3

Varras- ja käpiknukud

4

Õuduste kelder

5

Aatrium

6

Maskiteater

7

Tähtede Võlv

8

Varjuteater

9

Ferdinandi kamber

10 Lauanukud

Mängi veenukkudega
muinasjuttu „Väike merineitsi”.

vke

Tunneta tuult – sule
silmad ja jälgi endas
tekkivaid kujutluspilte.

Võl

Mängi marionettBuratinoga
„Kuldvõtmekese” lugu!

WC

Mängi siluettnukkudega
muinasjuttu „Rapuntsel”.

LÕPP

11 Marionetid
12 Tekstiruum

