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   Tsooru külateater 
panustab kultuuriellu

   Tsooru külateatri kollektiiv otsib väljundeid, kuidas 
muuta mitmekesisemaks Tsooru kandi kultuurielu. Sel 
aastal on nad lisaks mängitud teatrietendustele toeta-
nud ja korraldanud ka puhkeõhtuid. Esimene puhke-
õhtu toimuski 21. märtsil, mil pärast esietendust män-
gis tantsuks ansambel MaMa. Kokku osales selle õhtu 
üritusel  ligikaudu  150  inimest.  Suureks  toeks  olid 
näitlejad ka jaanipäeva sisustamisel. Sportlik osa kul-
ges tempokalt. Lapsed said näidata visketäpsust, me-
hed aga panid proovile oma rammu. Kuna raskused 
olid  üpris  märkimisväärsed,  julges  ennast  proovile 
panna viis võistlejat.

Tsooru rammumehe väljaselgitamisel kujunes kõige raskemaks  
katsumuseks  kivide  maast  tõstmine  alusele.  Pildil  on  Romet  
Niilus pealtvaatajate ergutusel järjekordset kivi tõstmas.

Foto: Kalle Nurk
   Tagasihoidlikuks jäi naisekandmise võistlus. Ju on 
harjutud  õrnemat  sugu  rohkem kätel  kandma,  mitte 
seljas  tassima.  Tsooru rammumeeste  päeval  on ikka 
olnud mõlemad alad kavas. Nii püüti traditsiooni jät-
kata ka sel korral. Jaanipäeval on püütud ikka võima-
likult kaua viibida lõkketule ääres. Tsoorus on tava ei-
ratud ning kindluse mõttes päeva lõputunnid veedetud 
katuse all. Seekord tehti erand. Millegipärast ei kippu-
nud rahvas tantsuplatsile ja ansambli Rix mängu kuu-
lati  peamiselt  laua taga istudes.  Südaöine paduvihm 
aga peletas viimasegi kohalolija kodudesse edasi pi-
dutsema. Ansamblilt jäid lisapalad tellimata ja mängi-
mata viimased ettenähtud lood. Näitlejate pealehakka-
mist  see  ei  kahandanud.  24.  juulil  väljakuulutatud 
kesksuve peoks valmistuti innukalt. Juba varakult oli 

kokku lepitud ansambliga Parvepoisid. Korraks küll 
tekkis kõhklus, kas mitte kolida kontoriesiselt platsilt 
rahvamaja ruumidesse. Tänavune suvi on ikkagi ja-
hedavõitu ja hoovihmadki igapäevased. Vanasõna üt-
leb, et julge hundi rind on rasvane. Nii toimus ka sel-
le kesksuve pidu asfaltplatsil.  Pilved hoidsid vihma 
kinni  ja  ka  rahvast  kogunes  tunduvalt  rohkem kui 
jaanipäeval. 
   Tsooru külateater panustas lisaks abile ka rahaliselt. 
Juba  varakult  hakati  koguma  väljasõitudelt  saadud 
raha, et rahastada ansambleid. Ja see abi oli kohali-
kule kultuurielule kopsaks. Nii näiteks maksti nende 
kassast välja märtsis 600-, juunis 300- ja juulis 1300 
eurot.  Kokku  on  see  raha  peaaegu  sama  suur,  kui 
Tsooru  rahvamajal  eelarves  aasta  jooksul  ürituste 
korraldamiseks. Peagi alustavad ringid uut hooaega. 
Millised järeldused teeb näitering mööduvast tegut-
semisaastast  ja  milline  suund  võetakse  järgmisesse 
aastasse? Mõne kuu pärast peavad olema need otsu-
sed langetatud. 
   Tsoorulased loodavad, et Tsooru külateatril jätkub 
energiat ja tegutsemistahet ka edaspidi.

Kalle Nurk
Tsooru rahvamaja juhataja

Parem hilja
 kui mitte kunagi

     Antsla vallas on nii mõnigi asi, mida aastaküm-
neid räägitud, ikka tegemata. Tsooru keskuse tänava-
valgustust on ikka ja jälle päevakorda tõstetud. Eriti 
halvas olukorras on Tsooru bussijaamast kuni tuule-
veskini jääv kurviline ja mägine teelõik. Samuti on 
halvad lood Tsooru kultuurikeskme valgustamisega. 
Ainukeseks  lohutuseks  saab  siin  võtta  vanasõna: 
„Kes kannatab, see kaua elab“. 

11. mail 2015 paigaldati kontoriesisele platsile maasse elektri-
kaabel, et saaks alustada uue tänavavalgustuse väljaehitami-
sega. Foto: Kalle Nurk



Kuid nüüd on tekkinud uus lootuskiir. Nimelt sõlmiti 
liitumisleping ja paigaldati voolu väljavõtupunkt eel-
pool nimetatud objektide väljaehitamiseks. Kesksuve 
peo ajal süttisidki enne keskööd kolme posti otsas val-
guslambid.  Valguslampide  paigaldamise  käigus  pidi 
valguslamp tulema ka rahvamaja juurde. Loodame, et 
seegi töö saab valmis enne kui sügispimedus saabub.
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Eestimaa on nii väike  

   Külalehes 108 oli  juttu filmi „Päevad, mis ajasid se-
gadusse“ võtetest  Lõuna-Eestis ning nendega alusta-
tigi 15. juulil. Kuigi seekord filmimehed Tsoorus pi-
kemalt  ei  peatu, oli neil  siiski  27. juulil  põhjust  siit 
taas läbi põigata. 1997. aastal toimuva tegevuse filmi-
mise üheks kohaks valiti Hummuli kolmetoaline kor-
ter. Korteri ajakohaseks sisustamiseks rekvisiitide ot-
singul jäi neil 22. mail silma Tsoorus ühel korterisei-
nal riiulitele laotud suur kogus plekkpurke 1990. aas-
tatest. Purgid kuuluvad Talvar Nurgale. Purkide korja-
mise  kampaania  langes  aega,  mil  ta  õppis  Lepistu 
koolis.  Kindlasti  tulevad  paljudele  peredele  meelde 
seigad plekkpurkide hankimisel. Õpetajad on jutusta-
nud, kuidas lastega ekskursioonil käies oli tegu laste 
prügikastist eemal hoidmisega. Ka oma meenutustesse 
mahuvad autosõidud, mil sai pingsalt jälgitud teeser-
vasid - kas seal ei vedele ühtegi plekkpurki. Sageli tuli 
autoga tagasi sõita, et Talvar saaks kollektsiooni täien-
dada.  Nii  neid koguneski poja tuppa terve seinatäis. 
1997. aastal kolis meie pere korterist vanemate tallu ja 
purgid jäid seinale oma saatust ootama. 18 aastat hil-
jem, 27. juulil,  võeti  need koos riiuliga seinalt  ning 
toimetati Hummuli rekvisiidiks filmivõtetele. 

 Talvar Nurga 1990. aastatel kogutud plekkpurgid, mida kasu-
tati  „Päevad,  mis ajasid segadusse“ filmimisel  rekvisiitidena. 
Pildil  on valgustaja Janar Hakk.  Pildid on tehtud 28.  juulil  
Hummulis toimunud filmivõttepäeval. Fotod: Kalle Nurk

   Järgmisel päeval, 28. juulil,  käisime koos Sirlega 
vaatamas, kuidas filmimine edeneb.
   Hummuli on kohake, mis asub Valga lähistel ja kus 
on tunduvalt rohkem kolmekorruselisi paneelmaju kui 
Tsoorus.  Saime teada,  et  filmivõtete  graafikus  püsi-

mist soosivad ka head ilmad. Kui ajahädas ollakse, 
siis  kõigest  mõne  tunniga.  Korter,  kus  filmiti,  on 
analoogne meie korterelamuga. Stseenid köögis olid 
tehtud ning edasi jõutud köögi kõrval asuvasse väi-
kesesse tuppa, mille üks sein poolenisti täidetud meie 
korterist viidud purkidaga. Teisele osale seinast aga 
kleebitud  ajakirjadest  väljalõigatud  pildid.  Seina 
ääres  väikesel  lauakesel  oli  raadio  ja  mängukoer, 
mille  pea  kõigutamise  ajal  liikus  üles-alla.  Ka  see 
koer oli meie korterist sinna viidud. Ega tuppa palju 
mahtunudki. Lisaks veel voodi ja kapp.  Kitsas kori-
dor aga oli täis askeldavaid filmimehi ning tehnikat. 
Pikalt  me  ruumis  viibida  ei  saanud.  Juttu  ajasime 
õues.  Igapäevaselt  tegeleb  filmimisega  35  inimest. 
Siia  lisanduvad  veel  näitlejad  ja  kõrvalosatäitjad. 
Kõrvalrollides  on  mitmel  korral  olnud  Hummuli 
rahvas.  Tegevprodutsent  Karolina  Veetamm  kiitis 
mõistvat ja abivalmis kohalikku rahvast. Igale abipal-
vele reageeritakse kiiresti. Igatahes kohapeal valitses 
väga meeldiv õhkkond. Meeldivat vastuvõttu filmi-
toimkonna poolt saime ka meie tunda. Kuigi me mõ-
nes  mõttes  nende  tööd  segasime,  suhtuti  meisse 
külalislahkelt. 
   Tegevmeeskond  koosneb  enamjaolt  üheealistest 
noortest.  Tööpäevad on pikad, vahel kuni 12 tundi. 
Karolina  rääkis, et füüsiliselt on kõige raskem neil, 
kes  peavad  hoidma  raskeid  kaameraid.  Mõnikord 
peab kaamera olema sellises asendis, mida iga mees 
ei suudakski hoida. Nii näiteks meie kohaloleku ajal 
paigutati  parajasti  väikeses  toas  voodinurka  paika 
kaamerameest, et see saaks voodi peal istuvat näitle-
jat filmida.

Seina ja voodi vahele seati üles kaamera. Sinna  pidi mahtu-
ma veel ära ka kaameramees. Pildil on operaator Sten-Johan 
Lill (vasakul) ja focus puller Mattias Veermets.

   Saime teada ka mõnest huvitavast vahejuhtumist. 
Filmimisel kasutati kahte väikest puurilinnukest, kes 
pidid välja pääsema. Juhtus aga nii, et üks neist pää-
seski õue ning nüüd otsib külarahvas lindu. Linnuke 
ei  pidavat  kuhugi  kaugele  lendama,  kuid  peituma 
põõsastes. Mõned on teda näinudki, kuid kätte pole 
veel saadud. Teine huvitav lugu on kõrvalosatäitja-
tega, kus peamiselt  osalevad täiskasvanud. Lapsi ei 
kaasata,  sest  teksti  sõnavara  pole  kohati  mõeldud 



laste kõrvadele. Nii ongi pidanud alati laste sooviaval-
dused  kõrvale  lükkama.  Aga  kaks  last  riietasid  end 
vanainimesteks ja lootsid nii kavalusega filmi pääse-
da. Filmitegijad said laste püüdlusest ja suurest soo-
vist filmis osaleda teada alles hiljem. 

Hetkeline  paus  filmimisel.  Seda  kasutavad puhkenurgas  ära  
peategelase  isa  Jaaku mängiv  Hendrik Toompere  (vasakult),  
peategelase ema Maarikat mängiv Liina Vahtrik, grimmikunst-
nik  Liisi  Roht,  grimeerija  Nele  Pandis,  kostümeerija  Liisi  
Kõvasild ja helioperaator Ranno Tislar.

 Lähipäevadel,  12. ja 13 augusti  õhtul,  saab suurem 
massistseen  toimuma  Antsla  lähistel  Triinu  baaris. 
Filmitegijad on kuulutanud välja alljärgneva osatäit-
jate otsingu: „Kutsume kõiki meie sõpru vanuses 18-
80 osalema suurel  peovõttel  Triinu  Baaris,  Antslas.  
Filmime kokku kahel päeval, 12. ja 13. august, kuid 
põhipäevaks, 12. august, oleks meil kokku vaja saada 
üle saja inimese. Aita meil teha kõige lahedam 97-nda 
aasta  pidu  Eestis.  Täida  järgnev  ankeet  ja  tule  
võttele: http://www.ankeet.ee/a/solipu“.
   Näitlejatest  olid  teisipäeval  kohal  Hendrik 
Toompere  ja  Liina  Vahtrik.  Kuna Hendrik  oli  para-
jasti  hõivatud  filmimisega,  saime  vestelda  Liinaga. 
Hea  kontakti  temaga  saime  esimesest  silmapilgust. 
Lisaks  mängib  Liina  Vahtrik  ka  seriaalis  „Naabri-
plika“ vallavanema abikaasat. 

Liina Vahtrik ja Sirle Nurk ühiseks pidepunktiks on Järvamaal  
asuv Esna alevik.

Eestimaa on nii väike, et meid kõiki miski asi omava-
hel seob. Nii lõppes edukalt Sirle käik Hummulisse. 
Külalehes 107 kirjutasime tema külastusest „Naabri-
plika“ peaosatäitja koju. Seal ta kedagi filmitegelas-

test ei kohanud. Nüüd aga kohtusid Hummulis endine 
estnalane  Sirle  Nurk  ja  praegune  seriaaliestnalane 
Liina Vahtrik. 
   Kuidas filmivõtted kulgesid Triinu baaris, loodame 
infot jagada juba järgmises Külalehes.

Kalle Nurk

eesti ainulaadne 
ansambel yheksa 

külas Tsoorus

   Ansambel Yheksa on ainulaadne koosseis Eestis, 
kus  on omavahel  liitunud keelpillikvartett  ja  puhk-
pillikvintett. Liikmeteks on noored eesti pillimängi-
jad Tallinna Muusikakeskkoolist, Georg Otsa Muusi-
kakoolist ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tu-
dengid ja vilistlased - Sandra Kaldma (1.viiul), Silja 
Peedo (2.viiul), Mart Kuusma (vioola), Kristian Plink 
(tšello),  Nils  Kosapoeg  (flööt),  Anleena  Liivango 
(oboe, kunstiline juht), Hans-Jürgen Kruus (klarnet), 
Jakob Peäske (fagott), Jürnas Rähni (metsasarv).
   Ansambel Yheksa on loodud 2012. aastal ajenda-
tuna soovist anda võimalus maapiirkonna inimestele 
kuulata  sümfooniaorkestrile  kirjutatud  klassikalist 
muusikat nende oma kodukandis. Esimesed kontser-
did toimusidki Lõuna-Eestis. Hiljem on üles astutud 
muuhulgas  No99  Jazziklubis  (Piazzolla  tangokava-
ga), Vanalinna Muusikamajas, Kultuurikatlas.

Pühapäeval,  23.  augustil  kell  12  oleme  Lõuna-
Eestis Tsooru rahvamajas. 

Kavas:  P.Tšaikovski  Pähklipureja  süit  Väike  ava-
mäng, J.S. Bach Air, E. Grieg Peer Gynt Hommiku-
meeleolu, N. Rimski-Korsakov Kimalase lend, W.A. 
Mozart Figaro pulm avamäng, J. Strauss ll Pizzicato-
polka,  G.  Bizet  Carmen  Aragonaise,  G.  Faure 
Pavane, A. Corelli Concerto grosso nr. 8 Pastoraal, A. 
Vivaldi  Aastaajad  Suvi  Presto,  P.  Tšaikovski 
Pähklipureja  süit  Lillede  valss,  G.  Rossini  Sevilla 
habemeajaja avamäng.
   Teoste vahele räägin nende ajaloost ja põnevama-
test faktidest.  Kontsertide piletihinnaks on planeeri-
tud 4€, pensionäridele ja noortele 2€.

Parimate soovidega,
Anleena Liivango

       Ansambel Yheksa kunstiline juht

http://www.ankeet.ee/a/solipu


Kunstilaager 
Haabsaares

24. ja 25 juulil ning 27.-29. juulini korraldati Haab-
saares Kaika Maanaiste Seltsi ruumides joonistamis- 
ja maalikursus, mida juhendas Oivi Tulve. Oivi Tulve 
elab Tallinnas. Varases lapsepõlves tegeles ta balleti-
ga. Kunstikoolituse sai Tartu Kunstikoolis ja ERKI-s 
akvarelli,  õlimaali,  fresko,  vitraaži  ja  mosaiigi  alal. 
Hiljem on ta end täiendanud Robert de Galuwe ikoo-
nimaali kursustel. Oivi Tulve on töötanud Nukuteatris, 
Tallinna  Kaubamajas  kunstnikuna  ja  Tallinna  Arte 
gümnaasiumis  kunstiõpetajana.  Samuti  on  õpetanud 
monotüüpiat kunstiõpetajatele. Käesoleval ajal juhen-
dab Tallinna Õpetajate Majas lillemaali kursusi. Näi-
tustel  on  esinenud  Eestis  ja  Norras.  Tihedam  side 
haabsaarelastega sai  alguse 1998.  aastal,  mil  korral-
dati  esmakordselt  kunstilaager.  Maaliti  ja  joonistati 
igal suvel kuni tekkis kaheksa-aastane paus. Tänavu 
otsustasid Oivi Tulve ja Evi Mändik uuesti ellu ära-
tada unustusehõlma vajuva kunstilaagri. Mõttega kaa-
sati  ka  Leili  Väisa  ja  nii  kolmekesi  koos  abilistega 
vankrit lükates sai teoks taasärkamine. Nädalaga käis 
kunstiannet proovimas ligi poolsada huvilist. 

Leili  Väisa  (vasakul)  ja  Oivi  Tulve  joonistamis-  ja 
maalikursuse pidulikul lõpetamisel. Foto: Kalle Nurk

30.  juuli  õhtul  kell  18  koguneti  veelkord  kokku,  et 
edasi anda korraldajatele tänusõnad. Otsustati joonis-
tused ja maalid  jätta augusti  kuuks Haabsaare Maa-
naiste Seltsi ruumi seinale. Septembris aga paigalda-
takse väljavalitud pildid üles Tsooru rahvamajas, tei-
sed jagatakse laiali autoritele. 
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Sporditeated
Pühapäeval, 23. augustil kell 14,
 Tsooru rahvamaja juures

Taldrikugolfi
 IV etapp

Selguvad Taldrikugolf 2015 Tsooru karika võitjad.

Pühapäeval, 23. augustil, kell 15 
jätkub  Tsooru  rahvamaja  juures  spordipäev 
teatevõistluste, kivi- ja munaviske võistlustega.
 Jagatakse karikaid, medaleid ja teisi auhindu.

* * *

Teisipäeval, 1. septembril kell 18 
antakse start Lepistu koolimaja juurest
4,5 km pikkusele 

Tarkusepäeva jooksule. 

Osavõtjate vahel loositakse mitu üllatusauhinda.

Tulge kõik sportima!
KL

õnnitleme 
sünnipäevalapsi

Tsooru kandi rahva teabeleht                Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084
                  Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 

                  Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

83 RAIDMA JOHANNA 13.08.1932 Roosiku küla
78 PUKK ÜLO 17.08.1937 Litsmetsa küla
77 VÄITS ENDA 24.08.1938 Kikkaoja küla
76 HOLLO TIIU 13.08.1939 Kikkaoja küla
76 PUKK VIIU 25.08.1939 Litsmetsa küla
72 HÄRMALA ELLE 03.08.1943 Litsmetsa küla
72 KOCH MATI 17.08.1943 Luhametsa küla
71 ROOD ENN 28.08.1944 Tsooru küla
63 GEIER HELI 01.08.1952 Tsooru küla
62 ILVES AGU 12.08.1953 Savilöövi küla
59 OJA KÜLLI 03.08.1956 Viirapalu küla
58 SISAS LIIDIA 05.08.1957 Tsooru küla
57 RISTISAAR SIRJE 06.08.1958 Tsooru küla
56 JÕGI JULIUS 18.08.1959 Luhametsa küla
55 KIKAS EDA 14.08.1960 Tsooru küla
52 JOOSU EEVI 10.08.1963 Tsooru küla

mailto:kalle@antsla.ee

