
22. ajalooringi orienteerumismäng, sügis 2020 

EESTI TEATER 150 
19. sajand on eestlaste loos üks erakordselt tähtis sajand. 1816/1819. aastal vabastati pikalt 

orjapõlve maitsnud rahvas pärisorjusest ning Eesti rahvas hakkas ennast otsima ning leidis 

endas olevat nii palju potentsiaali, et saja aasta pärast luua oma riik. Selleks, et jõuda saja 

aastaga orjarahvast oma riigini, pidi päris palju asju juhtuma. Sinna sajandisse jääb ka 

eestlaste ärkamine kultuurrahvana ning mis oleks üks kultuurrahvas ilma teatrita?! Ei 

kujuta ettegi. Ja aeg lendab. Sellel aastal täitub Eesti teatri sünnist juba 150 aastat ja 

muidugi on sündmuste keskmes jälle Tartu ja mis seal salata, ei toimunud need olulised 

sündmused ka meie koolimajast kuigi kaugel. Kannab ju meie koolitänavgi Vanemuise 

tänava nime, mis ongi oluliseim märksõna Eesti teatri sünni- ja arenguloos. Seega, aeg 

avastada ühtteist Eesti teatri kohta. 

Orienteerumine läheb lahti 28. septembril, kui leiate küsimused kooli kodulehelt. 

Finišeerime 7. oktoobril. Selleks ajaks palume oma vastused tuua paberkandjal 

Vanemuise 48 valvelauda. 

Osaleda võivad seltskonnad, mis koosnevad kuni 3 liikmest. Kasutada võite 

kõikvõimalikke abimehi, alates oma vanematest lõpetades kõikvõimsa internetiga. Paha 

ei pruugi teha ka läbiastumine Tartu Laulupeomuuseumist (teile tasuta, avatud 

teisipäevast laupäevani 11.00-18.00).  

Kaalul on kaks karikat – puine õpilaste ja klaasine õpetajate-vilistlaste oma! 

Orienteerumine koosneb kahest suurest osast: 

I – ÜLESANDED – teile on lahendamiseks kaks ristsõna ja arvutusülesanne 

II – PILDID – saate ajada jälgi teatriplakatite maailmas, näidata oma teadmisi Eesti 

(valdavalt Tartu) näitlejate tundmises ning loomulikult, nagu iga kord, nuuskida linna pealt 

detaile. Seekord on kõik pildid tehtud Tartus asuvate teatrite juurest ehk Sinu 

otsimisraadius on väga konkreetne ehk pead iga pildi juurde saama kinnituse, kas see on 

tehtud Vanemuise suure või väikese maja juures, Sadamateatri, Karlova teatri, Uue Teatri, 

Musta Kasti juures. Kuna Uuel Teatril ja Mustal Kastil on ühine tagahoov, siis nende 

leidudega ole konkreetsem ehk kirjelda täpsemalt, kust leidsid. Teatritesse sisse me ei 

läinud, seega otsi väljast! Tundub päris lihtne       

Hakkame pihta, sest VAID VISADUS VIIB SIHILE! 



Suur ristsõna 

 

  



PAREMALE 

9. Nimeta üks Ernst von Houwaldi näitemäng, mille Fr. R. Kreutzwald 1860ndatel eesti keelde tõlkis. 

12. Millist J. V. Jannseni kirjutatud näitemängu iseloomustab järgmine sisukokkuvõte - “Lugu joodikust, kes 

viiakse magavana mõisasse ja pannakse uskuma, et ta on sealne valitseja.”? Aga pane kirja selle näitemängu 

nimi nii, et võtad täpitähtedelt täpid ära!  

14. Kelle lavanimi oli Palmer? 

15. Teater Tartus. 

16. Kes oli see teatrijuht, kes avas pärast ametist lahkumist Henningi platsil kaupluse? 

17. Eesti esimese etenduse ajal mängis just see inimene lava taga saateks klaverit. 

18. Nii olevat Kaarel Ird nimetanud Vanemuise 1967. aastal valminud uut hoonet (Vanemuise suurt maja). 

20. Eesti esimene muusikalavastus jõudis lavale 1883. aastal. Seda peetakse Eesti muusikateatri alguseks. 

Etendust mängiti 114 korda ja see püsis kavas kuni 1903. Mis oli selle etenduse nimi? 

21. Kes mängis 1870. aastal “Saaremaa onupojas” Muru Miku osa? 

22. Kes oli see Nõo köster ja koolmeister, kelle tragöödia etendus nii 1876. aastal Kuressaares kui ka samal 

aastal Vanemuise seltsimajas? 

26. Kelle näidenditest on pärit tegelased Punga Mart ja Mogri Märt? 

27. Balletikingades ja varvastel tantsivad balletitantsijad tekitasid teatrikülastajates imestust ning linna peal 

levisid kuulujutud, et tantsijad söövad “jõutoitu”. Mida see jõutoit endast kujutas? 

34. Kes mängis 1870. a Lydia Koidula lavastatud etenduses “Maret ja Miina, ehk Kosjakased” Miinat? 

37. Evald Hermaküla lavastajadebüüdiks oli see etendus. 

38. Mis elukutset õppis August Wiera nooruses? 

39. Kelle hüüdnimeks oli Vanemuise teatris Vana Hirmus? 

40. Karl Menningu arvates oli üks teatrižanr liialt kergemeelne ja sealt puuduvat hariv sisu. Mis oli see 

teatrižanr, mida Karl Menning ei sallinud? 

41. Näitlejate abiline, kes aitas vajadusel teksti etenduse ajal meelde tuletada. 

42. Mis näitejuhil oli abikaasa Anna, kes tegutses näitlejana? 

 

ALLA 

1. Mis ametit oli eelnevalt pidanud Vanemuise esimene professionaalne grimeerija? 

2. Talle kuuluvad sõnad Eesti teatris “Seda langust mina kaasa ei ela!” 

3. Naissoost näitleja, kes oli Valgast pärit ning sai Vanemuises tööd 1910. a. 

4. Näitleja, kes ehitas ka mõned “Vanemuise” trepid, tegutses peale näitlejatöö ka valgustamistööga. 

5. Kes iseloomustas 1906. a valminud “Vanemuise” uut maja kui “maapõuest tõusnud nõiduselossi”? 

6. “Ta oli Lauluisa kaaslinlane, noor kaupmees. Tema näidend sai eesti lava algusjärgu üheks mängitumaks 

näidendiks. Näidendi keskmes on linavargus.” Keda on kirjeldatud? 

7. Suurematel Eesti teatritel on kindel meloodia, millega publikut vaheajalt tagasi saali kutsutakse. Millisest 

ooperist on pärit Vanemuise teatris siiani kasutatav meloodia? 

8. Mitu etendust nö Koidula perioodil lavalaudadele jõudis? 

10. Opereti tõi Vanemuise teatrisse just see inimene. 

11. Mis ameti ülesandeid on loetletud 1904. aastal välja antud “Lühikeses näitemängu õpetuses? “… peab iga 

vaatuse algul ikka enne eesriide ülesminemist oma koha peal olema. Ei ole teda seal, hakkavad näitlejad 

närveerima, eesriie tuleb jälle alla lasta …” 

12. Esimene operett Vanemuise laval oli “Corneville’i kellad”. Et saada ka maarahvast teatrisse, mängiti seda 

tükki strateegiliselt samal ajal, kui toimus teine suur üritus. Mis üritusega samadel päevadel tükki mängiti? 

Aga pane vastus kirja nii, et võtad sõnas esineval ä-tähel täpid ära! 

13. Karl Menningu hüüdnimi. 

19. Karl Menningust pidi enne Vanemuise teatri juhiks saamist saama hoopis kes? 

23. Millise rolli nimel pidi oma pikkadest kiharatest loobuma Elena Poznjak-Kõlar? 



24. Evald Hermaküla ja Jaan Tooming sümboliseerivad Eesti teatriloos teatriuuendust. Avalöögiks peetakse 

ühte etendust, mille keskmes oli ühe eesti luuletaja luule. Kes oli see luuletaja? 

25. Mitmendaks “Vanemuise seltsi” sünnipäevaks etendus esimene Eesti teatrietendus? 

28. Mis keelest nõudis Kaarel Ird nõukogude ajal ooperite esitamist? 

29. Kes on teatri kohta öelnud “Teater - see on punane valgus, tangomuusika ja püstolipaugud!”? 

30. Teater Tartus. 

31. Mis ameti ülesandeid on loetletud 1904. aastal välja antud “Lühikeses näitemängu õpetuses? “… peab 

näitlejate kõnet ühtesoodu kuulama ja samal ajal raamatust järge pidama, et kõik etenduses vajalikud asjad 

õigel ajal näitelavale jõuaksid.” 

32. Kes mängis legendaarses 1976. aastal välja tulnud “Põrgupõhja uues Vanapaganas” Põrgupõhja Jürkat? 

33. Kelle lavanimi oli Brigita? 

35. Korporatsioonide noorliikmed (neid kutsutakse ka rebasteks ja nad ei ole veel täieõiguslikud liikmed ehk 

värvikandjad) teevad tegevliikmete lõbustamiseks näitemänge. Kuidas nimetatakse sedasorti näitemängu 

tegemist? 

36. Kes on see näitekirjanik, kelle järgi on nime saanud rändrahn Suure Munamäe nõlval? 

 

 

 

 

Miniristsõna  

 



 

PAREMALE 

1. Mis ametit oli eelnevalt pidanud Vanemuise esimene professionaalne grimeerija? 

2. Teater Tartus. 

3. Mis oli etenduse nimi, millega Karlova teatrimaja 2014. aastal sisse pühitseti? 

4 . Kes näitejuhtidest tõi esimesena eesti lavale Shakespeare’i näidendi? 

5. Mitu komöödiat kirjutas Valgas näitemängu edendanud Jüri Orgusaar? 

6. Kellele kuulub väljend “Ärge laulge nagu kolmekopikaline papp!” 

7. Mis roll oli August Wieral etenduses “Säärane mulk” (1871. a Vanemuises)? 

9. Mis asus Karlova teatri hoones enne kui sinna teater kolis? 

 

ALLA 

1. Kes mängis 1870. a Lydia Koidula lavastatud etenduses “Maret ja Miina, ehk Kosjakased” Maretit? 

8. Teater Tartus. 

 

 

 

Arvuta 

Vanemuise seltsi sünniaastapäev - seltsi algliikmete arv + Jaama tänava maja nr, kus Vanemuise selts on tegutsenud 

x nii palju aastaid juhtis teatrit Kaarel Ird - Vanemuise seltsi sümfooniaorkestri loomise aasta + aasta, mil hävis 

tulekahjus Vanemuise seltsi maja Jaama tänavas - (istekohtade arv 1967. aastal avatud hoone teatrisaalis - 

Vanemuise praeguse teatrijuhi perekonnanime esitähe järjekorranumber tähestikus) = 

 

 

 

 

Plakatid 

 

Mis etendusega on tegemist? 
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Näitlejad 

 
TUNNE TARTU TEATRILAVADEL ÜLES ASTUNUD NÄITLEJAID EHK KELLEGA ON TEGU?  
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