Meeleolukas tasuta linnalavade programm
Laupäev, 23. juuni 2018
Mitmed tantsu- ja laulukollektiivid täidavad festivalimeluga kogu Tartu Raekoja platsi.
Päeva juhivad Kristjan Lüüs ja Laura Niils.
Linnalavade programmi saavad kõik pealtvaatajad nautida tasuta!
MUUSIKALAVA:
12.15 – 13.15 Von Dorpat (EST)
Ansambel Von Dorpat on tegutsenud 2010. aastast. Oma loomingus liidetakse
eestikeelne lüürika ja valge mehe soul teravmeelsete tekstide ja pehmete
klaveriakordidega. Repertuaari aluseks on Johannes Vedru ja Henri Lohki
autorilooming, mida ansambel on ühiselt töödelnud ja täiustanud.
13.30 – 14.15 Popsid (EST)
Tartu Ülikooli Akadeemilises Puhkpilliorkestris (al. 1974) mängib üle 50 liikme ja
kontserte on antud üle maailma. Popsid ei toimi vaid muusikat viljeleva kollektiivina,
vaid muusika on neile elustiiliks. Popsid on ka Kaitseliidu Tartu Maleva Akadeemilise
Malevkonna orkester, millele võimsust ning lisalusti annavad basskitarr, rütmigrupp
ning solistid Sirje Vasmann ja Kristel Marand. Dirigeerib Kätlin Virgo.
15.00 – 15.30 Jauna Nianse (LV)
Noortest muusikutest koosnev Jauna Nianse liidab oma repertuaaris folgi popiga,
osaledes erinevatel meelelahutuslikel sündmustel. Samuti osaleb trupp ka Riias
toimuval Läti laulu- ja tantsufestivalil.
TANTSULAVA:
13.15 – 13.30 JJ street (EST)
Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool on tunnistatud üheks Eesti parimaks
erahuvialakooliks. Tantsitakse erinevates teleproduktsioonides ning koostööd on
tehtud mitmete tuntud artistidega nagu Arop, Uku Suviste, Liis Lemsalu jpt.
14.15 – 15.00 Stuudio Duende kõhutantsjad (EST)
Duendes tantsijaid ühendab armastus tantsu, muusika ja kaunite kostüümide vastu.
Erinevaid tantsustiile ja elemente segatakse kõhutantsuga, muutes repertuaar
rikkalikuks ning paeluvaks.
17.30 Leedu rahvamuusikute erikontsert Eesti Rahva Muuseumis: “Mano
Vardas Lietuva/Minu nimi on Leedu”
23. juunil on ainulaadne võimalus näha Leedu tudengite esinemist Eesti Rahva
Muuseumis, kus 250 artisti esitavad leedu folkloori elementidega tantse ja laule,
mida saadavad leedu rahvapillid. Programm keskendub kõige olulisematele
isamaalistele väärtustele – rahvuslik identiteet, perekond, töö ja kodumaa-armastus.
Tantse esitavad Kaunase Tehnikaülikooli tantsutrupi Nemunas liikmed.
Kontserdi kunstiline juht on Jolanta Kisielyté-Sadauskiené, kes on üle 30 aasta
juhendanud Leedu üht tunnustatumat tantsu- ning laulugruppi Šviesa.
Tantsuetenduse koreograafiks ja kunstiliseks juhiks on Margarita Tomkevičiuté.
Õhtut juhib Toomas Lunge.
Etendus on kõigile pealtvaatajatele tasuta.

