
ARMSAD LAPSED ja NOORED ja LAPSEVANEMAD! 

26.– 30. juulil 2021 (E – R) – toimub Kaunite kooli  

FILMILAAGER  
35-le õpilasele vanuses 8-18a 

KOHT LAHTINE  

 

Räppmuusikaline fantaasiafilm 

 „Kolikambri müsteerium“ 
Kaari Sillamaa samanimelise räppmuusikali järgi! 

Esilinastusega 15.sept. 2021 alustab Kaunite-kool oma järgmist – 28. hooaega 

 

Režissöör-lavastaja ja koreograaf – Katre Jaani 

Laagriülem, kombluspolitsei ja muusikajuht – Kaari 

Laagri kokk – Helle Villmann, soe söök 3 x päevas 

Rekvisiitorid, kostümeerijad, grimeerijad, võttepaikade kujundajad jt.– selgumisel! 

Võttegrupp Virko Veskoja juhtimisel!  

Laagri hind 225.-   

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

Raha MTÜ Colombina arvele EE222200221024574508 

märgusõnaga FILMILAAGER  

Koha broneerimiseks vajalik kohene ettemaks 50.- 

Teine makse summas 50.- vaja tasuda maikuus,  

ülejäänud osa summast – 125.- vahetult enne laagrit. 

Tutvustus: 

On üks müstiline nurgatuba vanas puumajas, millesse sisenemine on rangelt keelatud. Võti on 

pandud majahoidja Tigeda-Sofi hoolde, et keegi keeldu eirata ei saaks.  

Aga ühel päeval pööningul turnides pillab koolitüdruk Marit oma Barbie-nuku läbi põrandaprao 

sinna kolikambrisse ja ei jää üle muud, kui koos sõpradega nukule salapärasesse tuppa järele 

minna.  

Kolikambris aga ootavad lapsi vanad, äravisatud majatarbed, mänguasjad, isegi albumipildid 

vanadest aegadest – ja kõik nad on elus! Ja nad on ka hädas – neid on asunud valitsema õel 

rotirahvas. Ja Mariti Barbie, kes ka on ellu ärganud – on asunud organiseerima ülestõusu rottide 

vastu! 

LTN esitab selle loo kevadel ka lavastusena! Ja kõik kes tegelastest laagrisse tulevad, saavad oma 

rolli filmis ka jäädvustada. Kes ei tule laagrisse, siis tema roll läheb filmis mõnele teisele! 

AGA 

Veel teadmiseks – film tuleb mahukam ja veidi pikem kui lavaversioon – lisanduvad 

vahestseenid ja pikem lõpp ja terve rida uusi tegelasi, et laagrisse saaks tulla rohkem ja ka 

suuremaid õpilasi – nii LTV-st kui ka NT-st. 

 

Rollid: Neid on nii palju et nimeliselt ei mahu kirja panna! Aga on inimesed, rotid, 

majapidamistarbed, mänguasjad, pildid albumist jt – ja kõik mitmest ajast ühel ajal koos!  

IGA LAAGRILINE SAAB suurema või väiksema ROLLI, MÕNI ISEGI MITU 

mailto:kaari.sillamaa@gmail.com

