
ARMSAD  NOORED ja LAPSEVANEMAD! 

17. (T) – 21. (L) juulil 2018  

toimub Muusikalilaager 40-le õpilasele vanuses 12-18a 

RAKVERES, kus õpitakse selgeks ja esitatakse 

Rakvere Linnuses 

Muinasjutt-muusikal 

„Merineitsi“ 
Hans Christian Anderseni muinasjutu ainetel (kirjutatud aastal 1836). 

Kõigil laagripäevadel hommikust õhtuni laulude, tantsude ja rollide õppimist, ning viimasel 

päeval ehk 21.juulil toimub 2 etendust – kell 13.00 ja kell 17.00 

Kirjutanud Kaari ja Janika Sillamaa 

Lavastab Janika Sillamaa. Koreograaf Kertu Raja 

Lavakujunduse ja rekvisiidid kohandavad ja/või valmistavad laagerdajad ise,  

kostüümidega aitab Kaunite kostüümiladu  

Hind 195 €. Soe söök 3 x päevas! 

 

Info ja registreerimine aadressil kaari.sillamaa@gmail.com! 

Raha MTÜ Colombina arvele EE222200221024574508 

märgusõnaga Merineitsi laager. 

Koha broneerimiseks vajalik ettemakse kolmandik summast (65.-) 

Teine kolmandik summast (65.-) peab laekuma maikuu jooksul  

ja viimane kolmandik (65.-) vahetult enne laagrit, st hiljemalt 16.07. 

Tutvustus: 

Lugu räägib 5-st kuningriigist, millest 3 asuvad eksootilistel saartel ja neid valitsevad inim-

kuningate pered. 2 kuningriiki asuvad ookeanis ja neid valitsevad mereelanikest kuningate 

pered. Kõigil kuningapaaridel on abiellumise eas järeltulijad, kelledest 2 kannavad meile 

tuttavat Anderseni muinasjutu liini – need on merineitsi Pärlike (Vahulaine kuninga 

Vahuhabe keskmine tütar) ja prints Patrick (Palmisaare kuninga – Nordoni poeg). Kuigi Patrick 

on kihlatud Marmorsaare printsessi Claudiaga, piirdub noorte suhe vaid sõpruse, ei enamaga. Ja 

nii juhtub, et Patrick armub näkineiusse, kes on tegelikult mereprintsess Pärlike. Kohtudes on 

tunded vastastikused. Kõigi kuningriikide ja valitsejate hirm – Merenõid Must Mõrd tahab 

samuti enesele prints Patrickut ja nii see võitlus algab, sest sõjas ja armastuses on kõik lubatud. 

Lõpuks peale traagilisi sündmusi saavad armastajad ikkagi kokku (mitte nagu 

Andersenil) ja – LÕPP HEA, KÕIK HEA! 

Rollid: 

Kuningas Vahuhabe, kuninganna Lainemurd, printsessid Korall, Pärlike, Merikarp, lapsehoidja 

Luide, Lendkala, dr Kilpkonn. Kuningas Adru, kuninganna Hoovus, printsid Adru II, Hundinui, 

Pilliroog, peaminister Luts, kultuuriminister Kilu, siseminister Lest, välisminister Vähk. 

Kuningas Nordon, kuninganna Patricia, prints Patrick. Kuningas Samuel, kuninganna 

Wilhelmina, prints William. Kuningas Claudius, kuninganna Alistra, printsess Claudia. Must 

Mõrd, Mudakäkk, Vana Hai, Noor Hai ja veel mõnikümmend värvikat tegelast,  

kes siia nimekirja enam ei mahu … 

 

IGA LAAGRILINE SAAB suurema või väiksema ROLLI, mõni isegi mitu! 

mailto:kaari.sillamaa@gmail.com

