
 
 

Konkurss „Teater lasteaeda“ 

„Teater lasteaeda“ on 2016. aastal alguse saanud Kultuuriministeeriumi, Heategevusfondi Aitan Lapsi 

ja Eesti Pandipakendi ühisprojekt, mis avab ringmajanduse teemasid teatrikunsti kaudu ja seda 

lasteaialapsele mõistetavas võtmes. Tänaseks on toonase konkursi võitjad viie aasta jooksul 

lasteaedadele üle Eesti ringi peale teinud ning 500 korda mängitud etendusi on näinud rohkem kui 32 

100 last.  

Projekti osapooled on otsustanud lõbusate ja harivate lasteetendustega jätkata ja kuulutavad välja uue 

lastelavastuste konkursi „Teater lasteaeda“.  Selle eesmärgiks on leida lavastusprojektid, mis viivad 

järgnevate aastate jooksul kvaliteetse keskkonnahoiu teemalise teatrielamuse umbes 460-sse 

lasteaeda üle Eesti. 

Konkursi võitjatena kuulutatakse välja kuni kaks lavastusprojekti, kus 2021. aasta: 

• 25. juuli on materjalide esitamise tähtaeg; 

• 12. august hiljemalt kuulutatakse välja võitjad; 

• septembrikuu alguses peab lastelavastus esietenduma. 
 
Ühe lasteaias mängitud etenduse toetus on 500 eurot, mille arvelt etendusasutus katab näitlejate 

honorare, transpordikulusid etenduspaika, kõiki makse ja muid etendusega kaasnevaid otseseid 

kulusid. Etendus lasteaiale on tasuta. Kui etenduse kulud on eeltoodud summast suuremad, siis 

täiendavaid summasid ja kulusid projektis ei kompenseerita. 

Kumbki konkursi võitnud lavastusprojekt peab 2021. aasta septembrist detsembrini mängima kuni 60 

etendust ehk kahe peale kokku 120 etendust. Projekti raames mängitakse üks etendus ühe lasteaia 

kohta.  

Lasteaedade nimekiri, kus etendused toimuvad, lepitakse fondi ja etendusasutuse vahel eelnevalt 

kokku. Tavaliselt koostatakse lasteaedade nimekiri maakonna üleselt. Etenduse toimumise aja leiab 

etendusasutus otse koostöös iga lasteaiaga. Lõppenud kalendrikuul antud etenduste kohta 

vormistatakse fondile aruanne ja arve. 

Konkursi tingimused 

• Lavastus peab avama laiemalt ringmajanduse põhimõtteid seades esikohale keskkonnahoiu ja 

ressursside jätkusuutliku kasutuse sh joogipakendite pandisüsteemi. Abimaterjalid lavastuse 

väljatoodud teemadega sidumiseks: 

1. Ringmajanduse tähendus, vajalikkus ja kasulikkus  

2. Eesti Pandipakendi õppematerjalid 

• Lavastus peab teemat käsitlema sihtgrupile, kolme kuni seitsmeaastastele lasteaialastele, 

mõistetavalt. Lavastuse pikkuseks võiks jääda 30-40 minutit. 

• Konkursi korraldajad ei piira alusmaterjali valikut, kuhu ringmajanduse teema paigutatud on ja 

ootavad konkursile mitmekülgseid vormilisi lahendusi. Teretulnud on erinevad lavastuste liigid (sõna-,  
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muusika-, tantsu- ja nukulavastused), aga miks mitte näiteks ka meelte-, maski-, digitaal-, või 

osavõtuteater jne.  

• Lavastusprojekti esitaval etendusasutusel peab olema valmisolek regulaarseteks 

väljasõiduetendusteks üle Eesti perioodil september kuni detsember 2021. 

• Lavastuse tehnilised tingimused peavad vastama lasteaedade ruumilistele ja tehnilistele 

võimalustele. 

Konkursil osalemiseks esitage: 

• Kavandatud lavastuse meeskonna nimed (autor, lavastaja, esitajad, heli-, valgus-, kostüümi-, 

lavakujundajad, tehniline personal jt) ja lavastuse meeskonna esindaja kontaktandmed koos ees- ja 

perekonnanime, e-posti aadressi ning mobiiltelefoni numbriga. 

• Lavastusprojekti teostava etendusasutuse lühitutvustus (sh ülevaade varasematest 

lastelavastustest). 

• Lavastuse sisukokkuvõtte kuni 2 lk (A4), mis tooks selgelt esile konkursi teema avamise lavastuses. 

• Lavastusprojekti lühike videotutvustus (kuni 3 minutit). Palume mitte lisada videofaili kirja 

manusesse vaid edastada see videolingina või läbi mõne failiedastus rakenduse nagu WeTransferi vms. 

Video pealkiri peab sisaldama lavastusprojekti nimetust. 

• Lavastuse planeeritud pikkus. 

• Lavastuse tehniline spetsifikatsioon. 

Konkursitööd tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile kerttu-liina@eestipandipakend.ee  

Konkursitöid hindab Heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Pandipakendi ja Kultuuriministeeriumi 

esindajatest ning teatrieksperdist koosnev viieliikmeline žürii. Kõiki konkursil osalejaid teavitatakse 

konkursi tulemustest ka e-maili teel. 

 

Konkursi „Teater lasteaeda“ lisainfo: 
Kerttu-Liina Urke 
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