Hansapäevad: tagasivaade tulevikku
Ulla Lehtsaar
Hansapäevade
projektijuht
Hansa Liit on välja kasvanud kunagisest kaupmeeste organisatsioonist,
mis loodi väliskaubanduse
paremaks korraldamiseks.
Kuna kaugkaubandusega
tegelemine 14. sajandil oli
väga keeruline, osutus
kaupmeeste ühinemine
hädavajalikuks. (Nimetus
hansa tähendas vanas
saksa keeles kampa või seltsi.) Liidus olemine tõi endaga kaasa erinevaid eesõigusi, aga samas ka kohustusi. Hansa Liidu majanduslik tugevus tegi temast
silmapaistva poliitilise jõu ja
omalaadse kaupmeeste
liidu. Hansa Liitu kuulus
sadakond linna üle Euroopa. Keskuseks oli Lübeck. Ajaloolise Hansa Liidu mõjuvõim hakkas vähenema 16. sajandil.
1980. a. kutsuti endised
hansalinnad kokku Hollandisse Zwollesse linna 750.
aastapäeva pidustustele.

Hansapäevadel jätkub
tegevust kõigile
Merlit Miländer,
programmijuht
Kahe päeva jooksul piisab huvitavat
vaatamist ja tegemist kõigile
hansapäevade külastajatele. Järgnevalt
lühike ülevaade toimuvast.

Foto: Indrek Aija
Kokku tulnud 43 hansalinna esindajad taastasid
hansa idee kaasaegsel kujul,
mille eesmärgiks on:
· taaselustada piireületava
hansamõtte ja ajaloolise
kogemuse alusel Euroopa
linnade mõte ja vaim
· toetada hansalinnade
iseteadlikkust ja arendada
koostööd nende linnade
vahel eesmärgiga anda
panus Euroopa kultuurilisele, sotsiaalsele ja riiklikule
ühinemisele ning selle

RAHVUSVAHELISED HANSAPÄEVAD
2010 PÄRNUS

Sageli küsitakse, miks on vaja Pärnule rahvusvahelisi
hansapäevi, mis see meile annab? Siin on mõttekas tagasi
pöörduda eelpool välja toodud eesmärkide juurde ja
meenutada, mida andsid rahvusvahelised hansapäevad
Tartule.
Tänu väga heale korraldusele ja huvitavale programmile
teab enamus eestlasi, et Tartus korraldatakse suvel hansapäevi, enne 2005. aastat (siis toimusid Tartus rahvusvahelised hansapäevad) teadsid seda ainult kohalikud tartlased.
Lisaks paranenud siseturismile suvel sai Tartu korda palju
hooneid, parke, elavnes käsitööliste tegevus,
tänavakaubandus jne. Kõige eelpool mainituga kaasneb
linnal ka majanduslik kasu.
Ühesõnaga toovad hansapäevad linna inimesed ja sellega
ka raha. Aga loomulikult ei tasu jätta kõrvale
eesmärgipunkte, mis käsitlevad kultuuri.

kaudu tugevdada linnade
eneseteadvust
· propageerida hansalinnade ühiseid jooni, edastada informatsiooni
· tugevdada majandus- ja
kaubanduskontakte
· korraldada teadmiste ja
kultuurivahetust
· arendada turismi
Kaasaegse hansaliikumisega
on tänaseks ühinenud 225
linna 16 riigist. Kord aastas
saadakse kokku ühistel
rahvusvahelistel hansapäe-

vadel.
Hansa Liidu kõrgeim organ
on hansalinnade delegaatide aastakoosolek.
2001.a moodustati
Saksamaa, Rootsi, Belgia,
Hollandi, Eesti, Läti, Soome,
Norra, Poola ja Venemaa
esindajatest komisjon, kes
organiseerib kaasaegse
Hansa Liidu tööd aastakoosolekute vahepeal.
Eestit esindab seal 2010.
aastani Pärnu.

PÄRNU HANSAPÄEVAD

29.-30. JUUNIL

Selle aasta hansapäevad toimuvad juba tuttavas paigas Tallinna värava taga pargis ja Vallikääru aasal. Kohale on
oodata ligi 150 kauplejat-käsitöölist. Väga paljud meistrid
näitavad kohapeal, mida nad oskavad, avatud on õpikojad.
Reedene Rüütlitepäev toob publikuni kõrgseltskonna muusikat ja huvitavat rüütlikultuuri. Alustame kell 11 Raehoovis Raeteatri etendusega Oi aegu ammuseid. Pärast etendust liigub rongkäik Keskaja turgu avama. Kindlasti tasub
reedesest programmist esile tõsta Tori hobusekasvatuse
rüütliturniiri, Erki Stuudio tantsuetendust Ehitame hansalinna, Tiit Palu lavastust Minevikust tulevikku peaesinejaid ansamblit Triskele ja Mushy.
Laupäevane Maapäev pakub rohkem rahva- ja pärimusmuusikat. Lisaks huvitavatele muusikakontsertidele ja
teatrilavastustele pakub põnevat vaatamist malesimultaan.
Õhtu naelaks kujuneb kindlasti kontsert Savipoti tulevägi
kus laval kohalik potimeister Eddy Leet koos ansambel
Oordiga. Kõik Hansapäevade kontserdid on tasuta.

Tori Hobusekasvatus pakub lõbusõite
hobusevankriga ümber Munamäe.
Pärnu Hansapäevadele on külla tulnud neli ratsanikku, kes annavad
keskaegse rüütliturniiri vaatemängu erinevate relvadega ja
pakuvad silmailu rongkäigus.
Lisaks on rüütlid, kes valvavad linna väravaid (Tallina väravat) ja pakuvad võimalust tutvuda keskaegsete võitlusstiilidega ning relvakäsitlusega.
Hansapäevadele on külla tulnud Ande Arula oma koduloomadega  lambad, kitsed, sead, jänesed, kanad, kuked,
pardid...ja Eesti raskeveohobused. Võimalus on kätt proovida heinatöös ja taastutvuda unustusse vajunud maaeluga. Näha saab ka Pärnumaal pärit Pihlaka talu loomi.
Naarismaa Matkatalu peremees Kaido Kivi pakub kiiret
puutöö praktikat oma treipingil, paari minutiga valmivad
hansamündid ja omanimelised puidust medaljonid.
Esmakordselt on pärnakatel võimalus näha valgustatud
puuskulptuure, mille valmimist saab näha ja ise proovida
Martti Kalamees ja Martin Meltsase juhendamisel.
Tiiu Luht Grimmistuudiumi osavad õpilased pakuvad võimalust muutuda läbi eriefektide sõjakaks rüütliks või
imeilusaks printsessiks. Sõjatattood, omapärased sümbolid
või ilukaunistused ootavad oma kandjaid!
Eesti Seppade Ühendus eesotsas Gunnar Varesega näitavad sepatöö saladusi ja huvilised saavad sepistades käe
kuumaks!
Vanatantsuansambel SALTATRICULI õpetab kõigile soovijatele seltskonnatantse, mis ühendavad ajaloolise koreograafia, ajastutruud rõivad ja elava muusika. Tere tulemast 15. sajandisse!
Pärnumaa Maleklubi kutsub laupäeval kella 15-st vaatama
huvitavat malesimultaani. Vastamisi hakkavad mängima
üle kahekümne maletaja erinevatest vanusegruppidest
ühe mängija vastu  Sten Kasela, 17- aastane kahekordne
Pärnumaa Täiskasvanute meister 2006 / 2007. Kõigil soovijatel on võimalik laupäeval alates kella 12-st mängida Sten
Kasela ja teiste noorte Pärnumaa malemängijatega
Hansaplatsil. Eelregistreerimine malesimultaanile: Eiki
Lehemets  tel. 55 663 688
Pärnu Hansapäevade külastajal on võimalik sõita
Vallikääru tiigil haabjatega e. ühepuupaadiga.
Haabjas oli kalastusalus ja transpordivahend juba kiviajal,
tule ja proovi oma oskusi meie kaugete esivanemate loodud liikumisvahendil.
Keskajal kasutati väga leidlikke ja surmavat valu tekitavaid piinamisriistu, millest 60 parimat eksponaati 16.19. sajandist on võimalik näha Pärnu Mudaravilas, Ranna
pst. 1.
Näitus on avatud kõigil nädalapäevadel kuni 19.augustini,
kella 11:00-20:00
Pärnu Hansapäevadeks teeb oma uksed lahti ka Pärnu
Linnakodaniku Maja, mõlemal päeval kella 12-18.
Nimekiri hansapäevadel toimuvatest õpikodadest ja tegevustest:
Kivimosaiigi ladumine t Kangastelgedel kudumine t
Kõlavööde tegemine tSepistamine tViltimine
Vibu laskmine tPuu treimine tÕmblemine
Vitspunutised tAhviraudtee tRonimissein jne.
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Reedel kell 11 Pärnu Raehoovis
Pärnu Raeteater esitab stseeni näitemängust "OI AEGU
AMMUSEID " Ettelugemisele tuleb kodanikumäärus,
mis pärineb 16. sajandi aegsest Vana-Pärnust.
Kodanikumäärus oli ürik, mis korraldas elanike käitumist linnaühiskonnas ja nende suhteid raega. Selles sisalduvaid käske ja keelde tuli täita vastuvaidlematult.
Kodanikele loeti määrused ette turuplatsil neli korda aastas. Osades Margus Tammekivi, Simmo Saar, Maria
Sarapuu, Taimi Hints, Ada Kraak, Anu Juurma, Mall Aas,
Hanno Saks, Indrek Aija, Karri Tiigisoon, Aivo Paulberg,
Rauno Siinmaa, Priit Lätt, Lauri Mihkels, Raido
Keskküla, Meelis Sarv. Teksti autor Hilja Treuberg, lavastaja Meelis Sarv.
Reedel kell 18 Vallikääru aasal
RÜÜTLITURNIIR

Keskaegse sõjaväe peamise löögijõu moodustasid raskelt
relvastatud ratsasõdalased ehk rüütlid. Rüütli relvad olid
pikk piik, sõjakirves ning kahe teraga sirge mõõk. Tori
hobusekasvatus peab maha tõelise rüütliturniiri hobustel.

Rüütlitepäev
Reede 29. juuni 2007

Kell 11 Pärnu Raehoovis
Kaupmeeste jalutuskäik linnapea juurde kauplemisluba nõutama.
Pärnu Raeteater esitab
stseeni näitemängust "OI
AEGU AMMUSEID "
Kell 11.30 Rongkäik
Raekoja juurest Keskaja
turule
RONGKÄIGUST on
oodatud osavõtma kõik
ausad linnakodanikud.
Rongkäik suundub Raekoja
eest (Uus tn. - Munga tn. Rüütli tn. - Vana Tallinna
tn.- Tallinna värav)
hansapäevade toimumis
paika Tallinna värava
juurde ja Vallikääru aasale.
Jalutuskäigust võtavad osa
raehärrad ja kaupmehed,
narrid ja muusikud,
tantsijad ja veiderdajad
ning mitmed huvitavad
loomad: kaamel, hobused,
kitsed, poni jne.
Kell 12 Tallinna värava pargis ja Vallikääru aasal
Avatakse KESKAJA TURG.

Reedel kell 20.30 Hansalaval
Erki Stuudio tantsuetendus "EHITAME
HANSALINNA"

Tiit Palu lavastus "MINEVIKUST TULEVIKKU"
Laval kohtuvad vanamuusikaansambel TRISKELE ning
Pärnu noortegrupp MUSHY. Tantsib tantsugrupp
SALTATRICULI. Tori ratsamehed elustavad vanu rüütlikombeid. Esinejad on seotud legendiga, kus on ruumi
nii kunagistele kui tänastele hansalinlastele.
Hansalaval peale õhtust etendust
ÖÖKINO filmiga "Aleksander Nevski"
Film kirjeldab 13. sajandi konflikti Teutooni
ordurüütlite ja Novgorodi vahel.
Rezhissöörid Sergei Eisenstein, Dmitri
Vassiliev. Stsenaristid Sergei Eisenstein,
Pjotr Pavlenko. Osades: Nikolai
Tsherkassov, Nikolai Okhlopkov, Andrei Abrikossov jt.
(Film vene keeles, inglisekeelsete subtiitritega)

Helen Erastus

muusIkaprogrammi juht
Reedene päev ehk
RÜÜTLITEPÄEV on pühendatud
auväärsema ühiskonnakihi meelelahutusele. Rüütlite aja vaimu
annavad keset kõige suuremat kauplemismöllu edasi meie oma Pärnu
vanamuusikaansambel CANZONETTA ja Pärnu Kunstide Maja
PLOKKFLÖÖDIANSAMBEL.
Vanatantsuansambel SALTATRICULI Tartust koos Tallinna
Vanalinna Hariduskolleegiumi stuudioga VAIKUSE MUUSIKA näitab
15. sajandi Itaalia ja Burgundia
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Turul on kaupmehi nii üle
Eesti kui ka siit ja sealtpoolt
piiri, kokku üle saja kaupleja. Meistrid pakuvad villa,
liha, soola, mett, sepiseid,
käsitööd, kunsti jne. Õpikodades saab õppida viltima,
kivimosaiiki laduma, kangast kuduma, sepistama,
lõnga värvima, vibu laskma
ja palju muud huvitavat.
Kell 12 Hansalaval
Ansambel
CANZONETTA
Vanamuusikaansambel
Canzonetta (it. lauluke)
esitab keskaegset
tantsumuusikat.
Marju Mäe (plokkflöödid,
löökpillid), Eve Endoja

lid), Prita Purre (flöödid,
löökpillid), Polina
Tsherkassova (flöödid,
löökpillid) kostitavad
armastus-, sõja-, veini-,
Pretooni ja gregoriaani
lauludega 10.-15. sajandi
Euroopa muusikast.

(klavessiin), Anu Mänd
(viiul, löökpillid),
Mall Türk (plokkflöödid,
trumm).
Kell 12.30 Hansalaval
TERVITUSED EESTI
HANSALINNADELT
Ajaloolisesse Hansa Liitu
kuulus Eestist 5 linna, lisaks
Pärnule veel Tallinn, Tartu,
Viljandi ja Narva. Sõna on
linnade esindustel.
Kell 13 Hansalaval
KAROLIINA JA KULNO
Pärimusmuusikat VKA
Rahvamuusikatudengitelt.
Kell 13 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125,
VIP 200 krooni,
kuni 3-aastased lapsed tasuta)
Kell 13 kogunemine
Tallinna värava juurde
JALUTUSKÄIK LINNAS
Bastionide rajal
Kell 14 Hansalaval
Ansambel SALTATRICULI
Vanatantsuansambel
Saltatriculi näitab
15. sajandi Itaalia ja
Burgundia kõrgkihi tantse.
Kell 15 Hansalaval
Ansambel HANSA
TRUBADUURID
Anna-Liisa Eller (flöödid,
löökpillid, basskannel),
Endrik Üksvärav (laul,
löökpillid), Janno Pokk
(laul, nyckelharpa, löökpil-

Kell 16 Hansalaval
PLOKKFLÖÖDIANSAMBEL
Keskaegset ja rahvamuusikat Pärnu Kunstide
Maja noortelt
plokkflöödimängijatelt.
Kell 16 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100,
täiskasvanutele 125,
VIP 200 krooni,
kuni 3-aastased lapsed
tasuta)
Kell 16 Tallinna värava
juurest jalutuskäik linnas
"KAUBANDUSLINN
PÄRNU"

Kell 17 Hansalaval
Ansambel SALTATRICULI
Vanatantsuansambel
Saltatriculi näitab 15. sajandi Itaalia ja Burgundia
kõrgkihi tantse.
Kell 18 Vallikääru aasal
RÜÜTLITURNIIR
Keskaegse sõjaväe peami-se
löögijõu moodustasid
raskelt relvastatud ratsasõdalased ehk rüütlid. Rüütli
relvad olid pikk piik, sõjakirves ning kahe teraga
sirge mõõk. Tori hobusekasvatus peab maha tõelise
rüütliturniiri hobustel.

Kell 19 Hansalaval
Ansambel VAIKUSE
MUUSIKA
esitab keskaja ja renessanssmuusikat ning vaimulikku
rahvalaulu.
Kell 19 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 20 Hansalava
Ansambel HANSA
TRUBADUURID
Anna-Liisa Eller (flöödid,
löökpillid, basskannel),
Endrik Üksvärav (laul,
löökpillid), Janno Pokk
(laul, nyckelharpa, löökpillid), Prita Purre (flöödid,
löökpillid), Polina
Terkassova (flöödid,
löökpillid) kostitavad
armastus-, sõja-, veini-,
Pretooni ja gregoriaani
lauludega 10.-15. sajandi
Euroopa muusikast.
Kell 20.30 Tallinna
värava vallid ja
Hansalava Erki Stuudio
tantsuetendus "EHITAME
HANSALINNA"
Tiit Palu lavastus
"MINEVIKUST TULEVIKKU" Laval kohtuvad
vanamuusikaansambel
TRISKELE ning Pärnu
noortegrupp MUSHY.
Tantsib tantsugrupp
Saltatriculi. Tori ratsamehed elustavad vanu rüütlikombeid.
Esinejad on seotud
legendiga, kus on ruumi
nii kunagistele kui tänastele
hansalinlastele.
Peale kontserti ÖÖKINO
filmiga "Aleksander Nevski"
Hilisõhtused joodud
Pärnu kuursaalis
Krisjan Kasearu ja
Paradise Crew,
(pilet 75.-)
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kõrgkihi tantse. Ansambel HANSA TRUBADUURID kostitavad armastus-, sõja-, veini-, pretooni ja gregoriaani
lauludega 10.-15. sajandi Euroopa muusikast.
Päev algab Raeteatriga, kes esitab stseeni etendusest "Oi
aegu ammuseid". Stseen kujutab rae- ehk
kodanikumääruse ettelugemist Vana-Pärnus 16. sajandil.
Kodanikumäärus oli dokument, mis korraldas elanike käitumist linnaühiskonnas ja nende suhteid raega. Selles
sisalduvaid käske ja keelde tuli täita vastuvaidlematult
ning kodanikele loeti neid ette turuplatsil neli korda aastas. Etenduse aluseks on Vana-Pärnu raekirjad, millest tegi
valiku ja sidus minietenduseks H. Treuberg. Pärast teatrietendust uhke rongkäik, mis liigub raekoja eest
hansalavale.
Rüütlitepäeva õhtul toimub Erki Stuudio tantsuetendus
"EHITAME HANSALINNA". Õhtune kontsert on pisut
suurejoonelisem. Vanamuusikaansambel TRISKELE

Tartust pakub kuulajatele Euroopa keskaja muusikat,
millest suurem osa on pärit Soomest leitud 16. sajandi
laulude kogumikust "Piae Cantiones". Nendega liitub
Pärnu noortegrupp MUSHY. Erinevaid stiile viljelevate
ansamblite koosmäng annab kontserdile erilise atmosfääri
ja uue dimensiooni. Tantsib tantsugrupp Saltatriculi, Tori
ratsamehed elustavad vanu rüütlikombeid. Õhtu lavastaja
Tiit Palu sõnade järgi on esinejad seotud legendiga, kus on
ruumi nii kunagistele kui tänastele hansalinlastele.
Peale kontserti näitab ÖÖKINO filmi "Aleksander Nevski",
mis kirjeldab 13. sajandi konflikti Teutooni ordurüütlite ja
Novgorodi vahel. Rezhissöörid Sergei Eisenstein, Dmitri
Vassiliev. Stsenaristid Sergei Eisenstein, Pjotr Pavlenko.
Osades Nikolai Tsherkassov, Nikolai Okhlopkov, Andrei
Abrikossov jt.
(Film on vene keeles, inglisekeelsete subtiitritega).
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Maapäev

Jalutuskäik Bastionide rajal
Reedel kell 13 ja laupäeval kell 14 algusega Tallinna
värava juurest

Laupäev 30. juuni 2007
Kell 10 Tallinna värava
pargis ja Vallikääru aasal
Turul on kaupmehi nii üleeesti kui ka siit ja sealtpoolt
piiri, kokku üle saja kaupleja. Meistrid pakuvad villa,
liha, soola, mett, sepiseid,
käsitööd, kunsti jne. Õpikodades saab õp-pida viltima,
kivimosaiiki laduma, kangast kuduma, sepistama,
lõnga värvima, vibu laskma
ja palju muud huvitavat.
Kell 11 kogunemine
Tallinna värava juurde
JALUTUSKÄIK LINNAS
"KAUBANDUSLINN
PÄRNU"

pakuvad vaimutoitu lihtrahvale.
Kell 12.30 Hansalaval
Tammsaare Teatri lasteetendus "MUINASJUTT
SIGAMEES SIIMEONIST"
Kell 13 Hansalaval
Ansambel SALTATRICULI
Vanatantsuansambel
Saltatriculi näitab 15. sajandi Itaalia ja Burgundia
kõrgkihi tantse.
Kell 13 Tsirkuse telk
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 14 Hansalava
EESTI TORUPILLID

Jalutuskäik kesklinnas viib
tutvuma mitmete
omaaegsete jõukate kaupmeeste kodumajade ja
kaubakontoritega ning
annab ülevaate Pärnu
kaubanduse arengust läbi
sajandite ja sugupõlvede.
Kell 12 Hansalaval
OLAVI KÕRRE (öödi-köödi
ehk rataslüüra) ja ASSO
INT (lõõtspill)

ehk kolm Eestimaa tuntud
rahvamuusikut - Anu ja
Triinu Taul ning Juhan
Suits.
Kell 14 Tallinna värav
JALUTUSKÄIK LINNAS

Bastionide rajal
Jalutuskäigu kestel tutvume
Pärnu uusaegsete kindlustussüsteemidega, mille ehitust juhtis nimekas Rootsi
fortifikatsiooniohvitser Paul
von Essen. Saame teada,
millised vanad tänavad
südalinnas on hoopiski
üsna uued ja miks neil sellised nimed on.
Kell 15 Hansalava
OLAVI KÕRRE (öödi-köödi
ehk rataslüüra) ja ASSO
INT (lõõtspill) lustitavad
taas rahvast.
Kell 15 Malesimultaan
"1:20" Hansalava juures
Kell 16 Tallinna värava
vallid
Tantsuetendus "ELU PÄEV"
Laine Mägi tantsukoolilt.
Autorid Marii Reimann,
Maris Kuuda.
Kell 16 Tsirkuse telgid
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laa-

Kell 19 Tsirkuse telgis
Hansa Tsirkus etendusega
IDAMAA MUINASJUTT.
Etenduse nael Armeenia
artist Arkadi Garagenjan
oma suurepäraste
kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 19 Hansalaval
MERIKE TEPPAN (viiul) ja
MARGUS SIILAK (akordion)
rahvamuusikat omakandi
moosekantidelt
Kell 19.30 Hansalaval
ALAS JA AAMER
muhedatelt
muusikameistritelt rahvalaulude ja -viiside
töötlused ning tantsulood
Kristi Alas (viiul, hiiukannel, laul) ja Kaarin Aamer
(erinevad kandled, mandoliin, laul)
Kell 20.30 Hansalaval
"SAVIPOTI TULEVÄGI"
Potimeister EDDY LEET ja
ansambel OORT üheskoos
savi vormimas, mis juhtub seda peab ise kaema tulema!
Peale kontserti ÖÖKINO
filmiga "Malev"

maga. Lisaks õhuakrobaadid, lõbusad klounid jpm.
(Piletid lastele 100, täiskasvanutele 125, VIP 200
krooni, kuni 3-aastased
lapsed tasuta)
Kell 16.30 Hansalaval
Tammsaare Teatri etendus
"LEMBELOOD VANAS
LINNAS"
12.-13. saj. Inglismaalt pärit
rahvalikud armulood.
Kell 18 Hansalaval
Ansambel VAIKUSE
MUUSIKA
esitab keskaja ja renessanssmuusikat ning vaimulikku
rahvalaulu.

j a

Hilisõhtused joodud Pärnu
kuursaalis ansambel
Hellad Velled
(pilet 75.-)

M a a p ä e v

Laupäev ehk MAAPÄEV vaatab kõike lihtsama inimese
pilgu läbi.
Meeleolu loovad erinevad rahvamuusikute koosseisud
nagu Olavi Kõrre ja Asso Int, Anu ja Triinu Taul ning
Juhan Suits, Merike Teppan ja Margus Siilak, Kristi Alas ja
Kaarin Aamer. Muusikanumbritele meeldivateks vahepaladeks näitab Tammsaare Teater lasteetendust
"MUINASJUTT SIGAMEES SIIMEONIST" ja 12.-13. sajandi Inglismaalt pärit rahvalikest armulugudest pajatava
näitemängu "LEMBELOOD VANAS LINNAS".
Programmis on ka tantsuetendus "ELU PÄEV", esitavad
noored tantsijad Laine Mägi tantsukoolist.
Kel mingil põhjusel reedene rüütlitepäev nägemata jäi,
saab sellest aimu vanatantsuansambli SALTATRICULI ja
stuudio VAIKUSE MUUSIKA esinemistest.
Õhtu naelaks on aga koostööprojekt "SAVIPOTI
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TULEVÄGI", kus Pärnu potimeister EDDY LEET ja ansambel OORT vormivad üheskoos savi.
Kontserdiprogrammi lõppedes on ÖÖKINOS võimalik
vaadata filmi "Malev".
Loomulikult kuulub Hansapäevade juurde meelelahutus
koos teatrietenduste, laulu, tantsu ja pillimänguga. Aukohal
on Hansa Tsirkus etendusega IDAMAA MUINASJUTT.
Hansalisi lõbustab mõlemal päeval Armeenia artist Arkadi
Garagenjan oma suurepäraste kaamelite, ahvi, mao ja laamaga. Ttrikke näitavad õhuakrobaadid, lõbusad klounid jt.
Etenduste algusaeg tsirkusetelgis kell 13, 16 ja 19.

Jalutuskäigu kestel tutvume Pärnu uusaegsete kindlustussüsteemidega, mille ehitust juhtis nimekas Rootsi fortifikatsiooniohvitser Paul von Essen. Saame teada, millised vanad tänavad südalinnas on hoopiski üsna uued
ja miks neil sellised nimed on.
Reedel kell ja laupäeval kell 11 Tallinna värava juurest
jalutuskäik "KAUBANDUSLINN PÄRNU"
Jalutuskäik viib tutvuma mitmete omaaegsete jõukate
kaupmeeste kodumajade ja kaubakontoritega vanalinnas. Antakse ülevaate Pärnu kaubanduse arengust läbi
sajandite ja sugupõlvede. Ringkäike veab Pärnu Giidide
Ühing.
Kell 15 Malesimultaan "1:20" Hansalava juures
Pärnumaa Maleklubi kutsub vaatama huvitavat malesimultaani. Vastamisi on 17-aastane Sten Kasela ja üle
kahekümne maletaja erinevatest vanusegruppidest.
Sten on kahekordne Pärnumaa Täiskasvanute meister
2006 / 2007. Kõigil soovijatel on võimalik alates kella 12st mängida Sten Kasela ja teiste noorte Pärnumaa
malemängijatega. Kõigile male saladustele saab vastuse!
Eelregistreerimine malesimultaanile Eiki Lehemets tel.
55 663 688
Tammsaare Teatri etendus "LEMBELOOD VANAS
LINNAS"
Laupäeval kell 16.30 Hansalaval
Sajandeid tagasi elanud õilsa rüütli Rikardo, uhke aadlidaam Appolloonia, noorte armastajate Helene ja
Hinriku, tahumatu tallimees Mihkli ja maia munk
Meinhardi armuheitlustesse piiludes, on meil kõigil võimalus ära tunda mõni tuttav seik iseenesegi elust ja
südamest naerda - armastuse, rumaluse, ettevaatamatuse ja hingevalu üle. Lõpp, erinevalt päris-elust, on
õnnelik. Hoolimata sellest, kui hästi me arvame teadvat,
mis on armastus, toob ta meile oodatud rahu ja õnne
asemel tavaliselt kaasa sootuks muud. Kuid ometi on
nii, et milliseid vingerpusse armastus meile ka ei
viskaks, igatseme siiski kõik tema puudutust
SAVIPOTI TULEVÄGI
Laupäeval kell 20.30 Hansalaval
Potimeister EDDY LEET ja ansambel OORT üheskoos
savi vormimas, mis juhtub, seda peab ise kaema tulema!
VEEL!
Peale kontserti ÖÖKINO filmiga "Malev"
Ajalooline komöödiasugemetega seiklusfilm, mille tegevus toimub 13. sajandi alguse Eestis ja Liivimaal, kus
Saksa ordu võimsad ja verised väed üritavad siinseid
loodusrahvaid allutada ja ristida. Rezhissöör Kaaren
Kaer. Osades Ott Sepp, Mirtel Pohla, Uku Uusberg, Argo
Aadli, Üllar Saaremäe jpt.

P Ä R N U
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H A N S A P Ä E V A D

Hansapäevade keskaja turg
pakub omapärast käsitööd
Kaja Juhansoo
Pärnu Linnavalitsuse
majandusoskonna
ettevõtluse
peaspetsialist
Uut ja huvitavat tegevust
pakub Eesti Post. Kohapealt
saab saata kirja omavalmistatud margiga. Käsitööliste
gildid Tartust ja Pärnust
tutvustavad oma tegevusi ja
tooteid.
Lastele tehakse keha- ja näomaalinguid. Hulgalinisti
käsitöömeistreid tuleb ka
naaberriikidest Lätist ja
Leedust.

Võrreldes möödunud hansapäevadega, on selle aastane
oodatav kauplejate hulk kõige suurem, ligi 150. Kaupa
pakuvad nii sellid kui ka meistrid. Pakutavate kaupade
nimekiri on väga mitmekesine: sepised, kootud ja heegeldatud tooted, hõbedast ja looduslikust kivist ehted,
puidust mööbel, korvid, erinevad keraamikatooted,
hansariided, mütsid, klaasimaalid, -vitraazhid, tikitud
käekotid.
Kõik, keda huvitavad erinevad loodustooted, on samuti
oodatud keskaja turule. Seal leidub siirupeid, õlisid, salve,
astelpajutooteid, mett, meesegusid, meevahast küünlaid,
lambanahkasid, lambavillast esemeid ja susse, nahast
peakatteid, kadakapuust tarbeesemeid, kaseokstest
punutisi, meriheinast loomi.
Ühelt korralikult keskaja turult ei puudu kindlasti ka
lapitekid, kaltsuvaibad, linased rõivad, korvid, laternad
(metallist), vilditud ja gobelääntehnikas tooted ja
saunatarbed.

ORIENTEERU PÄRNU HANSAPÄEVADEL

Korraldajate kontaktid:
projektijuht
Ulla Lehtsaar
tel. 5205235
ulla.lehtsaar@lv.parnu.ee
programm+ tehnika
Risto Tamm
tel. 5044048
ristoke@hot.ee

muusikaprogramm
Helen Erastus
tel. 5177984
kontsert@lv.parnu.ee

õpikojad
Grete Tammalu
tel. 56696894
gretealu@hot.ee

programm+ tegevused
Merlit Miländer
tel. 5242268
merlit@gmail.com

turg, toitlustus
Kaja Juhansoo
tel. 58119828
kajaj@lv.parnu.ee

HANSAPÄEVADE KODULEHEKÜLG

http://hansa.parnu.ee

