
ARMSAD  LAPSED ja LAPSEVANEMAD! 

6. (T) – 10. (L) augustil 2019  

toimub Muusikalilaager Harju Kosel (elamine ja etendus Kose Gümnaasiumis) 

40-le õpilasele vanuses 7-14a 

kus õpitakse selgeks ja esitatakse 

Muinasjutt-muusikal 

„Printsess Okasroosike“ 
Vendade Grimmide muinasjutu ainetel 

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

päeval ehk 10.juulil toimub etendus – kell 17.00 

Kirjutanud Kaari Sillamaa 

Lavastaja ja koreograaf Katre Jaani 

Laule õpetavad Laura Virkkunen ja Kaari 

Lavakujunduse ja rekvisiidid kombineerime Kaunite kooli tagavaradest ja esinemispaiga 

võimalustest koos laagerdajatega. 

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 Okasroosikese 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 5.08. 

Tutvustus: 

Meie „Printsess Okasroosike“ järgib sama süžeejoonist, mis Grimmidelgi – ristimispeole 

jäetakse kuldtaldriku puudumisel kutsumata üks haldjatest (Must!), kes kättemaksuks 

printsessile surma ettekuulutuse toob. Olukorra leevendab Valge Haldjas, kes võlub surmaune 

ümber 100-aastaseks pikaks uneks, mida magab kogu loss ja mille lõpetab prints, kes saabub 

100 aasta pärast.  

Erinevalt eelmistest variantidest sõlmib meie prints Valge Haldjaga kokkuleppe ja läheb 

100-ks aastaks ümbermaailmareisile tarkusi koguma, kaasas nooruse-eliksiir, mis ei lase teda 

sel ajal raugaks muutuda. Naastes on 100 a möödunud, prints aga sama noor kui alguses ja 

samuti Okasroosike sama värske kui uinudes. Ja Pulmad võivad alata! LÕPP HEA, KÕIK HEA! 

 

Rollid: 

Konn, Kuningapaar, Okasroosike, Narr-õuelaulik, Lapsehoidja, Prints, Valge Haldjas, Must 

Haldjas, veel 10 kõiksugu võimetega haldjat, Peakokk, Kokapoiss ja Kokatüdruk, muud 

õukondlased. Rahvas ümbermaailmareisil: Viiking, Eesti lapsed, Vene tüdrukud, Siberi karu, 

Hiina keiser, Hiina printsess, Hiina tüdrukud, Soojamere-saare pealiku tütred, Indiaani 

tüdrukud, Ameerika miljardär, Hull-Jenny, Inglise printsess, Prantsuse näitlejatar, Türgi sultan, 

Sultani tütar, Haareminaised: 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

