PAATIDE PARAAD
31.juulil Tallinna lahel
Unenäoline vaatemäng merel neljas osas
Tallinna Vanasadamas saadavad aluseid sadamast ära käilakujud, et sõitjatele tagada õnnelik
maabumine. Teekonna jooksul nähakse sürrealistlikku paatide paraadi Pirital ja lühikest tantsuetendust
Miiduranna kail, mis on jälgitav ainult merelt. Maale saabudes kohtuvad külalised korraks meres olevate
kujudega, kes ootavad merelt saabujaid.
Karnevali märksõnadeks on 30-ndad aastad ja valge värv. Korraldajatel on palve, et osalejad
arvestaks nende märksõnadega oma riietuses. Samuti palume kaasa võtta erinevaid pille –
tantsuetendus Miiduranna reidikail kulgeb just Teie enda tehtud muusika saatel!
I vaatus – Admiraliteedi bassein, Talinna Vanasadam
Eelnevalt saadetakse registreerunud alustele juhendid, kuhu kohapeal asetuda ja millele tähelepanu
pöörata.

11-11.30 Alused kogunevad Admiraliteedi basseini.

Kõlab mõnus muusika. Akordionistide ansambel, 6-7
madrust mängib rahva hulgas Sadama turu poolsel kaldal.

11.30-11.50 Alused võtavad peale etteregistreerunud
soovijaid.

12.00 Algab laevade teelesaatmise tseremoonia

12.15-12.30 Alused lahkuvad Pirita suunas
Tegevusi Admniraliteedi basseinis juhendab tseremooniameister.
II vaatus - Paatide paraad Pirita jõel.
Publikul palume koguneda TOPi vastaskaldale tribüünile.

Kell 12.45 alustab akordionistide ansambel – 6-7 madrust
tribüüni juures, publik koguneb.

Ca 13.00 - 13.10 jõuavad alused merelt, jäävad Kalevi
Jahtklubi ja TOPi sadama poolsesse külge.

Kui alused on kohtadel, algab veesõidukite paraad
Alguspunkt on Pirita jõe autosilla juures paadilaenutuse pool, dekoreeritud veesõidukid, tantsijad
ja sportlased liiguvad mööda jõge allavoolu publiku tribüüni eest läbi.

Paraad kestab olenevalt tuuleoludest 20-30 min

Ca 13.40 lahkuvad alused merele
III vaatus – tantsuetendus Miiduranna reidikail
Umbes 10-minutiline nüüdistantsu etendus kannab endas Tallinna kultuuripealinna-aasta teemat
"Mereäärsed lood", mis keskendub Tallinna merele avamisele ja juttude vestmisele. Tantsijad liiguvad
inspireerituna mere tujudest ja soovidest ning väljendavad meremeeste lugusid merelt ning nende naiste
lugusid maalt. Oluline teema on maa ja mere kohtumine, kus ka alustel viibiv publik etendusse
kaasatakse.
Alused ei peatu, vaid sõidavad vaikselt reidikai juurest läbi ning saavad niiviisi etendusest osa, jälgitav ka

binoklitega.
IV vaatus - Viimsi Vabaõhumuuseumi rand
Viimsi Vabaõhumuuseumis on alates kell 12.00 toimumas rannaküla pidu, esinevad erinevad kollektiivid
– tantsijad, orkestrid ja ansamblid. Kohalik tseremooniameister kruvib üles ootust peatselt merelt
saabuvatest laevadest.
Alused saabuvad ca 14.40-15.00, oleneb ilmaoludest.
Jäädakse soovi korral ankrusse (ca pool miili rannast, oleneb alusest).
Soovijad tuuakse väikeste paatidega randa.
Maa pealt tulevad merre vastu tantsijad, kes kujutavad endas maa soovi lahkelt meremehi vastu võtta
ja peole kutsuda.
Ühinetakse külapeoga.

Paatide karneval on publikule jälgitav Admiraliteedi basseini juures, Pirita teel, Pirita Jahisadama
juures, Pirita rannas Meriväljal, Miidurannas, Haabneeme rannas ja Viimsi Vabaõhumuuseumi juures.
Pirita Jahisadamasse ootama publikut jälgima lõbusat ja sürrealistlikku veeetendust, mis on publikule
tasuta.
Alustele publiku registreerimine ja ka aluste registreerimine karnevalile meiliaadressil
festival@rannarahvamuuseum.ee.

