ARMSAD MUUSIKA- JA FILMISÕBRAD!
24.07 (P) – 28.07 (N)– toimub Kaunite kooli

FILMILAAGER
SAAREMAAL, SÕRVES – SALMES JA TIIRIMETSAS jms
35-le õpilasele vanuses 12 – 20a
kus üles võetakse vana tuttav
Piraadimuusikal

„Puujala ja Ükssilma sõda“
On olemas ka varasem Puujala-film (2003, mil nimeks „Aaroni saar“).
Aga et lugu on aja jooksul mitmeid kordi täiendatud aina ägedamate vokaalnumbritega,
tuli plaan teha uuest versioonist uus film!
Autorid Kaari ja Janika Sillamaa
ANDRUS MUUGA REŽISSÖÖRIDEBÜÜT!
Tema lavastab loo ja võitlemised-kaklemised ning monteerib filmi ka kokku!
Muusikajuht ja kostüümikunstnik – Janika Sillamaa
Hind 250.-, mille sees laagerdamine, söök ja roll(id)
FILMI TOOB LINALE ja TURUSTAB – KIRJASTUS VIRGO
seega
Info ja registreerimine aadressil kaari.sillamaa@gmail.com!
Raha – Kirjastus Virgo OÜ arvele
EE037700771003262608 (LHV) või
EE912200221070175391 (Swedbank)
märgusõnaga PUUJALA-FILM
Koha broneerimiseks vajalik ettemakse 75.-)
Teine osa summast (75.-) peab laekuma maikuu jooksul ja ülejäänu (100.-) vahetult enne laagrit
Tutvustus:
Lugu aegumatust küsimusest – KUMMAD ON KANGEMAD (targemad, edukamad,
kavalamad, ilusamad) KAS NAISED VÕI MEHED?
Röövlite saare kõige kuumem abielupaar olid Puujala Maali ja Silver Ükssilm, kes said kuulsaks
sellega, et aina kaklesid. Lõpuks ütles kohtunik, et tema enam nende tülisid ei lahenda vaid
klaarigu edaspidi omad asjad ise. Ja ei möödunud päevagi, kui Puujala Maali kuulutas oma
mehele – Silver Ükssilmale – sõja. Nii läksid lahku 10 röövliperet - naised läksid Maali
metsaröövlite jõuku, mehed Silveri mereröövlite bandesse! Ja läkski sõda lahti! Pärast oli
muidugi magus leppimine!
Rollid:
Mereröövlid: Silver Ükssilm – kapten, Soolikas – tüürimees, Toru – relvaülem, Joru – lauluülem,
Penn – rahaülem, Tünn – joogiülem, Pekk – söögiülem, Käkk – käkikeeraja, Löömamees –
esikakleja, Viltulõug – tagakakleja.
Metsaröövlid: Puujala Maali – pealik, Tutiluti Luule – nõunik, Pistoda Pille – esiründaja, Ruutu
Äss – mustlasemoor, Killakolla Kaie – varahoidja, Püssitoru Palli – täpsuskütt, Potisanga Piia –
kokk, Seebimulli Sille – pesunaine, Tuha Triinu – tuletegija, Pudisuu Pupe – Maali tütar, Elu Tark
– nõid ja veel muid värvikaid karaktereid.
IGA LAAGRILINE SAAB suurema või väiksema ROLLI, mõni isegi mitu!

