ARMSAD LAPSEVANEMAD!
24.(E) – 27.(N) augustil 2020a. toimub Linnalaager kuni 20-le näitlejale
vanuses 6-16 a. Auna-koolis
Laagris lavastame 4 päevaga Eesti muinasjutu ainetel laulumängu

„Vanapagan talutütardel kosjas“
Juhan Kunderi muinasjutu „Vaeslaps ja talutütar“ ainetel
Iga päev 11.00 kuni 18.00 laulude, tantsude ja rollide õppimist, ning viimasel päeval ehk
reedel 27.08 kell 18.00 toimub etendus publikule.
Libreto Kaari Sillamaa, muusika Janika Sillamaa,
lavastab ja tantsud teeb Katre Jaani ja laulud õpetab Kaari
Lavakujunduse ja rekvisiidid kohandavad ja/või valmistavad laagerdajad ise,
kostüümid tulevad Kaunite-kooli kostüümilaost!
Hind 99.- Kord päevas soe söök!
Info ja registreerimine aadressil kaari.sillamaa@gmail.com!
Raha MTÜ Colombina arvele EE222200221024574508
märgusõnaga Vanapagana-laager ja osaleja nimi.
Koha broneerimiseks vajalik ettemakse 33.-, mille järgselt saata e-postiga ka teavitus
andmetega (nimi, vanus, vanema kontakttelefon)
Ülejäänud summa (66.-) peab laekuma vahetult enne laagrit, st hiljemalt 22.08.2020
Tutvustuseks: Lugu sellest, kuidas Vanapagan oma 3-le pojale naisi kosis. Metsaserva talu saunapäeval
hakanud Vanapagan koos poegadega tüdrukuid mõrsjateks kutsuma.
Vaeslaps kuulanud Targa Hiire nõu, jooksutanud põrgulisi kuni kukelauluni ja pääsenud niimoodi
sarvilisest kosilasest. Peretütred ja Lesknaine aga Hiire nõu ei kuulanud ja Vanapagana 3 poega saanudki
ahned naisterahvad kaasa viia. Põrgus tulnud suured pulmad, kus juhtunud kõiksugu nalju. Vaeslaps
jäänud aga nüüd üksi talu pidama. Nii leidnud kauni noore taluperenaise mõni aeg hiljem mööda
ratsutanud Kuningapoeg ja palunud teda naiseks. Vanapagan oli aga selleks ajaks leseks jäänud ja
püüdnud nüüd Kuningapojalt pruuti üle lüüa, mis aga mitte polnud õnnestunud.

Rollid:
Inimesed: Lesknaine Ilse, tema tütred Amanda ja Pauline, vaeslaps Elli, Kuningapoeg William.
Põrgulised: Vanapagan, Vanamoor, pojad Jõmm, Võmm ja Möh. Põrguliste teenijaskond:
Peakokk Kulp, köögitöölised Lühike ja Pikk, valvurid Vai ja Nui. Põrgupulma külalised:
Vanatühi oma Nõiast naise ja 2 tütrega, Vanakuri oma eide ja 2 pojaga ning Vanaõelus koos õe
Mirabellaga. Muud: Tark Hiir. Õukondlased Elli ja Williami pulmas.
IGA LAAGRILINE SAAB suurema või väiksema ROLLI, mõni isegi mitu!

