
Teatrikülastaja meelespea
NUKU teatril on suur rõõm, et olete meile peagi külla tulemas!
Detsember on eriline kuu. See on rahu, vaikuse ja enesesse vaatamise aeg. Tänapäeval on oht, et veedame 
selle aja, tormates hommikust õhtusse, oodates vaikust, mida ei pruugigi saabuda. Teater väärtustab lugu-
de jutustamist ning pakub võimalust koos oma lähedaste, kolleegide, klassikaaslaste või tuttavatega kasvõi 
üheks tunniks midagi ühiselt ette võtta ning teatrielamusega jõuluaega teistmoodi rikkust tuua.

– NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas

Et teatrikülastus sujuks rõõmsas ja rahulikus jõulumeeleolus, soovime jõuluetendustele tulijatega jaga-
da väikest meelespead teatri heade tavade ja publikule suunatud võimaluste kohta:

• NUKU teater asub aadressil Lai 1/Nunne 4. 
 Lähimad parkimisvõimalused on:
 · Ühisteenuste parkla Rannamäe tee 5 
  (3h/2€, soodushinnaga teenuse aktiveerimiseks 

saada sõnum: auto number, tühik, NUKU (näide: 
123ABC NUKU) numbrile 1902).

 · Europargi parkla Suurtüki 12 (12h/2€),
 · Laial tänaval kehtib vanalinna parkimiskorraldus 

(1min/0.10€).

• Kuna jõuluetenduste ajal on teatrimajas palju publi-
kut, soovitame varuda tulekuks ja garderoobikülas-
tuseks aega.

• Teatrietendus algab täpselt kindlal kellaajal. Tule 
alati ajavaruga, et jõuaksid oma istekohale õigeks 
ajaks. Hilinejaid saali ei lubata, kuna see häirib nii 
teisi teatrikülastajaid kui ka näitlejaid.

• Suupisteid ja jooke saab nautida kohvikus, teatri-
saalis ei sööda ega jooda. Enne ja pärast etendust 
on avatud Hendriku kohvik, kust on võimalik osta 
suupisteid ja jooke, päevasel ajal ka suppe. Kohvi-
kus saab maksta nii sularahas kui ka pangakaardi-
ga. Laudu ette reserveerida ei saa.

• Teatrietenduse ajal liiguvad ja tegutsevad näitle-
jad, vaatajad aga jälgivad ja elavad kaasa oma iste-
kohal. Teatrietenduse ajal võib saalist välja minna 
vaid tungival vajadusel ning naastes juhatavad pub-
likuteenindajad teid rõdule või vabale kohale võima-
likult sissepääsu lähedal.

• Teater on eriline kunst, mis sünnib saalis näitleja ja 
vaataja elavast kokkusaamisest. Teatrietendust ei 
ole lubatud pildistada ega fi lmida ning etenduse ajal 
ei ole lubatud kasutada telefone ega muid helenda-
vaid ekraane.

• Lava on pind, kus tegutsevad näitlejad, saal on 
ruum, mis on vaatajate päralt. Et austada neid piire, 
palume vaatajatel mitte astuda lavapõrandale – ei 
enne ega pärast etendust.

• Väikelaste-etendusele Ovaalsaali soovitame kõigil 
tulla vahetusjalatsitega, kuna publikualal asetseva-
te pehmete istmete vahel liiguvad väikesed lapsed.

• Seoses jõulupidudega kolib kohviku mängunurk 
detsembrikuuks väiksemal kujul kohviku põhiruumi.

• Palume tähele panna lavastuste teatripoolset vanu-
selist soovitust.

• Teatrikülastajaid ootab ka NUKU muuseum, mille 
pääse on sama päeva teatripiletiga soodsam. Seo-
ses jõuluetendustega on detsembrikuus muuseum 
avatud mitte-tavapärastel kellaaegadel – täpse info 
leiab meie kodulehelt.

• Kassa meenepoest on võimalik osta trükiseid, kä-
sitööd, kingitusi, teatri- ja muuseumipileteid ning 
maiustusi.

Rõõmsa kohtumiseni NUKUs!


