
MÄNGULISED HARIDUSTÖÖTOAD

Haridustöötubade eesmärk on luua side ja ühine ruum teatritegijate (nt näitleja, lavastaja, kunstnik või educator) ning 
õpilaste-õpetajate vahel. Selles ruumis soovime pakkuda võimalust lavastuses ilmnenud teemade ja õhku jäänud küsimuste 
mõtestamiseks. Töötoa sisu on liikuv ja mänguline, ühendades lavastuse teemasid ja reaalset elu.
Läbiviija on tavaliselt antud lavastuse või selles ilmnevate teemadega seotud inimene, kes oma isiksusega toob uut värskust 
õpilaste maailmavaatesse. Töötoa tegijaid saab kutsuda igasse kooli ja töötoa läbiviimise tingimustes lepitakse eelnevalt kokku 
teatriga. Mitmeid töötubasid saab tellida ka pärast ise valitud lavastuse vaatamist. 

Töötoa kutsumine kooli ei pea alati olema seotud teatriskäiguga. Enamikku töötubadest saab kutsuda täiesti eraldiseisva 
sündmusena, st iseseisvalt. Olenevalt sisust sobivad töötoad näiteks inimeseõpetuse tundi, klassiõhtule või mõne muu  
koolisündmuse juurde.

ÕPILASTE TÖÖTOAD:
IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA – sihtgrupp alates 
10. eluaastast
LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA – alates 12. eluaastast
FOORUMTEATRI TÖÖTUBA – alates 12. eluaastast
TÖÖTUBA „MEEDIA MEIE ELUS” – alates 14. eluaastast

UUDIS! ÕPILASTE TÖÖTOAD: 
FOORUMTEATRI TÖÖTUBA „NOOR 
VIRTUAALMAAILMAS” – alates 12. eluaastast
LOOKIRJUTAMSE TÖÖTUBA – alates 10. eluaastast
NÄIDENDIKIRJUTAMISE TÖÖTUBA – alates 
14. eluaastast

ÕPETAJATE TÖÖTOAD:
IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA
LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA
FOORUMTEATRI TÖÖTUBA
Noortega tegelevad spetsialistid – õpetajad, noorsoo-
töötajad, huvijuhid jne – on samuti oodatud osalema 
spetsiaalselt neile väljatöötatud koolitus-töötubades. 
Täiskasvanute töötoad on esmalt kogemuslikud, ent 
pakuvad lisaväärtusena võimalust mõtestada, kuidas 
rakendada töötubades kogetud meetodeid noortega 
tehtavas töös. Ka täiskasvanutele mõeldud töötubade sisu 
kohta saab täpsemalt lugeda käesolevast infomaterjalist. 

TÄHELEPANU! Heategevusprojekti AITAN LAPSI kaudu saab esitada teatud arvu taotlusi haridustöötubade tellimiseks 
TASUTA. Antud projekti poolt toetatuna saavad teatrisse tulla või töötubades osaleda vähemate võimalustega õpilased KUNI 
GÜMNAASIUMIEA LÕPUNI.

Alates sellest hooajast teeb VAT Teater ka tihedat koostööd loovkirjutamiskooliga Drakadeemia. Drakadeemia eesmärk on 
motiveerida kirjutama väga erineva vanuse ja oskustepagasiga inimesi – kõige tähtsam on soov proovida kätt näidendite, 
proosatekstide ja stsenaariumitega. Lisainfo: www.drakadeemia.eu.

Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee
www.vatteater.ee (rubriik Õpetajale)



UUS! LOOKIRJUTAMISE TÖÖTUBA 
SIHTGRUPP: Alates 10. eluaastast.
Toimub: Iseseisva sündmusena (aga võib olla seotud konkreetse lavastuse (või hoopis kohustusliku kirjandusega)).
Kestus: 1,5 h (90 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus igale osalejale on pind kirjutamiseks; paber või vihik ja kirjutusvahend; soovitatavalt 
projektoriga näitamise võimalus.
Osalustasu: 64 € (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviija: Mihkel Seeder on loovkirjutamiskooli Drakadeemia juhataja ning juhendanud kirjutamiskursusi mitmes erinevas 
žanris. Ta on andnud kursusi ja töötube nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele. Mihkel on ise aktiivne näitekirjanik. Tema 
näidendid on võitnud preemiaid riiklikel võistlustel. 2014. aasta suvel jõudis Eesti Maanteemuuseumis lavalaudadele tema 
kirjutatud „Vaga vend Vahindra“. Mihkli lühijutte on avaldatud ajakirjades Värske Rõhk ja ELLA.
Sisu: Pannes käest hea raamatu, tulles liigutavalt teatrietenduselt või fi lmiseansilt, kõlab tihti esimesena lause: „See oli alles 
lugu!“. Harva aga märgatakse, et meie endi igapäev koosneb kümnetest erilistest ja põnevatest lugudest ning seiklustest. Lood 
ei ole kuskile kadunud, nagu ka mitte noorte fantaasialend – mõlemad tuleb lihtsalt üles leida. Töötoa raames hakkavadki 
osalejad välja mõtlema lugusid. Lähenetakse kahest otsast: gruppides mõeldakse välja tervik, individuaalselt pannakse aga 
kirja looga seotud olulised momendid, algused ja lõpud. Selle jooksul mõtestatakse, mis osadest lugu koosneb ja milleks on 
neid vaja. See on töötuba neile, kes soovivad arendada endas loovust ja süsteemsust ning harjutada kätt kirjutamise osas. 
Lugusid kirjutades hakkab iga osaleja paratamatult mõtlema, kas kirja pandud sõna on ikka piisavalt täpne või vajab see õige 
idee edasiandmiseks mõnda paremat vastet. Töötuba korraldatakse vastavalt vanuseastmele: nooremate puhul saab panna 
rohkem rõhku ühisele arendustööle ja mängulistele kirjutamisharjutustele, vanemate puhul pikematele kirjutamisülesannetele 
ja analüüsile.
Huvi korral sobib lookirjutamise töötoale jätkukoolituseks näiteks näidendikirjutamise töötuba.

UUS! NÄIDENDIKIRJUTAMISE TÖÖTUBA
SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast.
Toimub: Iseseisva sündmusena (aga võib olla ka seotud konkreetse lavastuse või näidendiga või nt kohustusliku 
kirjandusega).
Kestus: 1,5 h (90 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus igale osalejale on pind kirjutamiseks; paber või vihik ja kirjutusvahend; soovitatavalt 
projektoriga näitamise võimalus.
Osalustasu: 64 € (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviija: Mihkel Seeder on loovkirjutamiskooli Drakadeemia juhataja ning juhendanud kirjutamiskursusi mitmes erinevas 
žanris. Ta on andnud kursusi ja töötube nii täiskasvanutele kui kooliõpilastele. Mihkel on ise aktiivne näitekirjanik. Tema 
näidendid on võitnud preemiaid riiklikel võistlustel. 2014. aasta suvel jõudis Eesti Maanteemuuseumis lavalaudadele tema 
kirjutatud „Vaga vend Vahindra“. Mihkli lühijutte on avaldatud ajakirjades Värske Rõhk ja ELLA.
Sisu: Igasugune loovkirjutamine võib esmapilgul tunduda hirmutav, rääkimata siis veel näidendikirjutamisest – mõjub see ju 
eriti spetsiifi lise kirjandusžanrina. Töötoa eesmärk on osalejaid julgustada ning nende jaoks näidendikirjutamise põnevat ja 
arendavat maailma avada.
Näidend on imeliselt kompaktne ja aktiivne tekst, mille puhul piisab tihti vaid lühikestest ridadest, et anda edasi haaravat 
lugu. Kuna näidend on tugevalt seotud lavastaja, näitlejate ja lavaruumiga, peab kirjutaja hakkama koheselt mõtlema mitmel 
tasandil.  Uurime näiteks: Millest koosneb üks lugu? Kes on tegelased? Kuidas panna käima põnev situatsioon? Kuidas tajuda 
tervikut? Kuidas on võimalik paberil olevat lugu lava jaoks „ellu äratada“? Näidendikirjutamise töötuba on kasulik igaühele, 
kes soovib arendada endas loovust ja analüüsivõimet. See on hea täiendus kirjandustunnile ja arendab õpilase kirjalikku 
eneseväljendust, mida läheb vaja pea igas õppeaines ja eluvaldkonnas.
Nendele, kes saavad töötoast innustust end tõsisemalt proovile panna, pakume ka edasiminekuvõimalusi interaktiivsest 
kirjutamisest analüüsiringideni. Huvi korral on võimalik võtta jätkukoolitusi. 



UUS!  FOORUMTEATRI TÖÖTUBA 
    „NOOR VIRTUAALMAAILMAS”
SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast.
Toimub: Iseseisva sündmusena. Sobib ilmestama ainetunde, kus käsitletakse kommunikatsiooni või internetiga seotud 
teemasid.
Kestus: 1,5 tundi (90 minutit).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.
Osalustasu grupile: 96 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviijad: VAT Teatri Foorumgrupi jokkerid. Lähemalt Foorumgrupi kohta saab lugeda VATi kodulehelt www.vatteater.ee
Sisu: Töötuba on välja kasvanud 2013. aastal toimunud VAT Teatri ja BCS Koolituse koostööprojektist „Teater Internetist”, mille 
tulemusena loodi lavastus „Netis sündinud”. Lavastuse eeltööna viidi üle Eesti läbi internetiohtude temaatikat käsitlevaid 
foorumtöötubasid ning noortelt saadud teavet kasutati näidendi kirjutamisel.  Lähemalt siit: http://www.vatteater.ee/et/
lavastused/59/netis-sundinud.html. 
Toimunud töötoad andsid kinnitust, et koolinoorte jaoks on selle teema käsitlemine väga oluline.
Interneti-teemalises töötoas kasutame interaktiivset ja kaasavat foorumteatri meetodit, et käsitleda tänapäeva noorte 
väljakutseid ja probleeme virtuaalmaailmas. Koostöös õpilastega uurime oma käitumise erinevust internetis ja reaalmaailmas 
ning muid noortele olulisi probleeme (nt arvutisõltuvus). Töötoa eesmärgiks on luua ruum, kus noored saavad vaadelda ja 
arutleda internetitarbimise ning virtuaalmaailma mõjude üle. Läbi teatraalsete tehnikate loome võimaluse dialoogiks ja otsime 
üheskoos noortega vastuseid intrigeerivatele internetiteemalistele küsimustele. Muuhulgas võtame üles järgmised teemad: 
Kas virtuaalmaailmas juhin end mina ise või juhitakse mind? Kas virtuaalmaailma on võimalik ära kaduda? Kuidas erineb minu 
identiteet internetis minu identiteedist väljaspool internetti, st päriselus? Töötoa läbiviijatel ei ole noorte jaoks kaasas mitte 
valmis vastuseid, vaid küsimusi ning vastuseid otsitakse ja avatakse noortega koos. Töötoa tulemusena loodame kasvatada 
noorte internetialast teadlikkust ning eneseanalüüsi võimet.

FOORUMTEATRI TÖÖTUBA
SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast.
Toimub: Pärast etendust „Kirjaklambritest vöö”, pärast mõnda muud vabalt valitud etendust (töötuba seotud lavastuse 
teemadega) või iseseisva sündmusena.
Kestus: 1,5 tundi (90 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.
Läbiviija: Mari-Liis Velberg (VAT Teatri haridustegevuste juht) koos VAT Teatri Foorumgrupi jokkeritega. Lähemalt Foorumgrupi 
kohta saab lugeda VATi kodulehelt www.vatteater.ee
Osalustasu grupile: 96 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Sisu: Et lavastuses „Kirjaklambritest vöö” ette tulevad teemad on väga valusad, pakume selle lavastuse publikule lisategevuseks 
foorumteatri töötuba pärast teatrietenduse vaatamist. Foorumteater kui sotsiaalteater on kaasav, interaktiivne ja dialoogi 
võimaldav teater. Pärast etenduse vaatamist on foorumteatri kaudu võimalik noortega käsitleda erinevaid teemasid ja uurida 
üheskoos, millised võiksid olla võimalikud lahendused. Töötoas toimuvad näiteks mängud jt foorumteatri tegevused.
Kui töötuba toimub pärast mõnda muud valitud etendust, saab töötoas käsitleda antud lavastuse temaatikat.
Iseseisva sündmusena foorumteatri töötoa tellimise puhul saab töötoas käsitleda sotsiaalseid teemasid/probleeme, mis just 
sellele grupile antud hetkel tähtsad, samas tuginedes sarnasele foorumteatri töötoa mudelile.
Nikolai Kuntsõni (Foorumgrupi liige) kommentaar: Senisele kogemusele tuginedes võib öelda, et antud töötuba on hea 
meetod arutamaks noorte probleeme – suhteid eakaaslastega, vanematega, alkohol, tubakas, seks, HIV ja palju muud. Noored 
saavad mängulises vormis avaldada oma arvamust, seda nii rääkides kui ka läbi kehakeele – tegemist on ikkagi teatri töötoaga! 
Lastele see meeldib: nad saavad ise aktiivselt sekkuda, oma arvamust avaldada ja oma mõtteid ja ideid ise laval proovida. Kõige 
meeldejäävam oli hetk, kui osalejatel paluti öelda, kellega etendusest nad kõige rohkem samastuvad. Kolmekümnest õpilasest üle 
kahekümne samastus Katiga. Usun, et see näitab palju. Lastel on probleeme ja muresid ning foorumteatri töötuba on väga hea 
meetod laste avamiseks ja probleemide mõistmiseks.



FOORUMTEATRI TÖÖTUBA ÕPETAJATELE
SIHTGRUPP: Õpetajad ja teised noortega töötavad inimesed, grupi suurus ca 15-30 inimest.
Toimub: Iseseisva sündmusena.
Kestus: 2,5 tundi (150 minutit) (Pikemate töötubade ja koolituste osas lepime eraldi kokku).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula.
Osalustasu grupile: 200 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviijad: VAT Teatri Foorumgrupi jokkerid.
Sisu: Augusto Boali loodud rõhutute teatri meetod ehk Foorumteater on kaasav, interaktiivne ja dialoogiruumi võimaldav 
teater. Meetodi abil otsitakse lahendusvõimalusi sotsiaalselt olulistele probleemidele ja teistele teemadele, mis osalejaid 
puudutavad. Foorumteatri haridustöötoa eesmärgiks on pakkuda ühte võimalikku töötoamudelit ja seda just läbi kogemusliku 
osalemise. Töötoas keskendume eelkõige foorumteatrile omastele teatraalsetele mängudele, harjutustele ja teistele kaasavatele 
tegevustele. Eesmärgiks on protsessi läbielamise võimaluse pakkumine nii osalejate grupile kui igale osalejale individuaalselt. 
Suurema huvi korral pakume ka jätkukoolituse võimalust, mille eesmärgiks on kogeda protsessi veelgi põhjalikumalt ning 
uurida lähemalt foorumteatri meetodi rakendamise võimalusi – näiteks koolis, noortekeskuses või mujal.

TÖÖTUBA „MEEDIA MEIE ELUS”
SIHTGRUPP: Alates 14. eluaastast.
Toimub: Enne etendust „Kas sulle meeldib porno?”.
Kestus: 1 tund (60 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata.
Osalustasu grupile: 64 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviija: Margo Teder (VAT Teatri näitleja ja antud lavastuse lavastaja). Margo on hea kujutlusvõime ja tervikutunnetusega, 
kuid ka tundliku sotsiaalse närviga näitleja, kellele lähevad korda noorte lood ja noorte arvamus. Ühtlasi on ta ka aastaid VAT 
Teatri Foorumgrupi noortega koostööd teinud.
Sisu: Loomulikult huvitavad meid antud teemat käsitledes olukorrad, kus inimene arvab, et tema maailmapilt on tema ise, 
märkamata seda, et selle on võib-olla loonud hoopis vohav meedia. Enne, kui meil on tekkinud mingis asjas oma seisukoht, 
luuakse see infokeskonnas. Näiline vabadus. Noore inimese jaoks keeruline olukord.
Etenduse üheks teemaks on: Kuidas käib seksuaalelu avastamine? Arutleme ka üldisemalt: Kes on mind mõjutanud? Pere, 
kool, sõbrad, meedia? Töötoas toimub nii diskussioon kui ka erinevad loovad mängud.
Margo Tederi kommentaar: Eelnev kohtumine noortega töötoa vormis annab noortele, kes sellest osa on võtnud, hea valmiduse 
olla etendusega rohkem seotud. Nad ei ole enam lihtsalt kõrvaltvaatajad, vaid omamoodi osalised. Paljud nende enda mõtted 
võivad kõlada ka etenduses endas.



IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA
SIHTGRUPP: Alates 10. eluaastast.
Toimub: Iseseisvalt või pärast vabalt valitud etenduse külastust (töötuba ei ole seotud lavastuse teemadega).
Kestus: 1,5 tundi (90 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Osalejad võiksid kanda pükse, 
siis on lihtsam harjutusi teha.
Osalustasu grupile: 64 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviija: Piret Soosaar (VAT Teatri Foorumgrupi liige, MTÜ Foorumteatri juhatuse liige ja koolitaja, MTÜ Improgrupp Jaa 
asutaja liige ja näitleja).
Piret on VAT Teatri Foorumgrupis tegev olnud juba 13 aastat. Foorumteatri tööst kasvaski välja tema huvi improvisatsiooni vastu, 
sest ka foorumteatri metoodika kasutab palju improvisatsioonilisi elemente. Põhjalikum keskendumine improvisatsioonilisele 
teatrile sai aga alguse 2009. aastal, kui sõber Rahel Otsa eestvedamisel asutati koos Improgrupp Jaa. Piret on õppinud improt 
järgnevate õpetajate käe all: Margo Teder, Rahel Otsa, Rednar Annus, Trent Pency, Nadin Alter, Sam Supper. Ent kõige enam on 
ta õppinud viimase nelja aasta jooksul Improgrupp Jaas – ise improt harjutades, esinedes ja proove läbi viies.
Sisu: Töötuba on aktiivne ja annab osalejatele võimaluse kõike omal nahal järele proovida. Töötoas saavad lapsed luua 
tegelaskujusid, keskkondi ja süžeesid, mistõttu on töötoas suur rõhk pandud loomingulisuse avamisele ja mängurõõmu
tekitamisele. Kõige tähtsam improvisatsiooni juures on lasta lahti mõttest ja kartusest, et teeme midagi valesti. Seetõttu on 
töötoa eesmärk tunda koos kaaslastega rõõmu keskkonnast, kus loomingul pole seina ees ning põhieesmärgiks on öelda 
endale ja teistele JAA! Töötoa alustuseks tehakse impro-soojendusmänge, avamaks laste loomingulisust ja kontsentreerimaks 
nende tähelepanu. Seejärel jätkatakse improvisatsiooni tutvustavate tehnikate ja mängudega, mis õpetavad partnerit kuulama 
ja tähele panema. Kokkuvõttes kogevad osalejad, kuidas improteatri võlu ja maagia tekib heast grupi koostööst ja üksteise 
otsuste toetamisest.
Piret Soosaare kommentaar: Kindlasti saab meil koos olema põnev teekond, sest impro on alati kui ette planeerimata reis, kus 
märkamatult hakkab osalejatest välja voogama rõõm, loovus ja teater!

IMPROVISATSIOONI TÖÖTUBA ÕPETAJATELE
SIHTGRUPP: Õpetajad ja teised noortega töötavad inimesed. Ca 6-20 inimest.
Toimub: Iseseisva sündmusena.
Kestus: 2,5 tundi (150 minutit).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Osalejad võiksid kanda pükse,
siis on lihtsam harjutusi teha.
Osalustasu grupile: 150 eurot (väljapool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviija: Piret Soosaar (VAT Teatri Foorumgrupi liige, MTÜ Foorumteatri juhatuse liige ja koolitaja, MTÜ Improgrupp Jaa 
asutaja liige ja näitleja). Piret on VAT Teatri Foorumgrupis tegev olnud juba 13 aastat. Foorumteatri tööst kasvaski välja 
tema huvi improvisatsiooni vastu, sest ka foorumteatri metoodika kasutab palju improvisatsioonilisi elemente. Põhjalikum 
keskendumine improvisatsioonilisele teatrile sai aga alguse 2009. aastal, kui sõber Rahel Otsa eestvedamisel asutati koos
Improgrupp Jaa. Piret on õppinud improt järgnevate õpetajate käe all: Margo Teder, Rahel Otsa, Rednar Annus, Trent Pency, 
Nadin Alter, Sam Supper. Kõige enam on ta õppinud viimase nelja aasta jooksul Improgrupp Jaas – ise improt harjutades, 
esinedes ja proove läbi viies.
Sisu: Töötoa alguses saavad osalejad ülevaate improvisatsioonilise teatri taustast. Seejärel sukeldutakse improviseerimise 
maailma, kus kõike saab omal nahal järele proovida. Toimuvad mängud, mille käigus tutvustatakse improvisatsioonilise 
teatri pidepunkte. Kogeme, kuidas enda ja oma kaasmängijate otsuseid toetada ja jaatada. Kuidas improteatri võlu tekib 
märkamisest, kuulamisest ja koosloomisest. Loome erinevaid tegelaskujusid, keskkondi ja süžeesid, mistõttu on töötoas suur 
rõhk pandud loomingulise mänguruumi avardamisele.
Kõige tähtsam improvisatsiooni juures on lasta lahti mõttest ja kartusest, et loome midagi valesti. Improvisatsiooni töötoa 
eesmärk on tunda koos kaaslastega rõõmu keskkonnast, kus loomingul pole seina ees ning põhieesmärgiks on öelda endale 
ja teistele „JAA!”.



LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA
SIHTGRUPP: Alates 12. eluaastast.
Toimub: Pärast etendust „Pal-tänava poisid” või iseseisva sündmusena.
Kestus: 1,5 tundi (90 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või väiksem aula. Osalejad võiksid kanda pükse, 
siis on lihtsam harjutusi teha.
Osalustasu grupile: 64 eurot (väljaspool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviijad: Tanel Saar (VAT Teatri näitleja ja mitmes lavastuses lavavõitluse stseenide koreograaf ). Tanel on lavavõitlusega 
tegelenud üle kümne aasta. Ta on teinud võitlusstseene paljudele eesti fi lmidele ning õpetab lavavõitlust ka koolides.
Kalle Kõiv on olnud 15 aastat sündmuste lavastajaks ja läbiviijaks oma ettevõttes Valge Maja. Sama pikalt on ta tegelenud ka 
lavalise võitlusega. Ta on Eesti Lavavõitluse Liidu üks asutajaid ja rahvusvahelise Põhjamaade Lavavõitluse Liidu sertifi tseeritud 
instruktor. On lavastanud mitmeid võitlusstseene nii festivalide, lavastuste kui ka fi lmide jaoks. 
Lugude tekke baasteadmised sai Kalle tuntud Šveitsi teatrimehe Marcus Zohneri loengutest improvisatsiooni teemal. 
Filosoofi lisem vaade inimestega seotud lugudele ja eri rollidele avanes pärast teoloogiaõpinguid Usuteaduse Instituudis.
Sisu: Töötoa eesmärk on vaadata, miks algavad võitlused ja milleni need viivad. Kas võitluse alustamine on julguse või nõrkuse 
väljendamine? Räägime võitlustraditsioonidest ja võitluskultuurist. Kus on see veel sport ja kust algab viha? Vaatame ka, kuidas 
käivad võitlused fi lmides ja teatris – viimast saame ka kõigi soovijatega koos proovida. Töötoas on oma osa nii vestlusel kui 
aktiivsetel füüsilistel harjutustel.
Tanel Saare kommentaar: Minu töötuba on huvitav, sest me ei istu ja ei teoretiseeri, vaid lähen kohe praktika juurde. Me teeme 
ja räägime sellest pärast etendust „Pal- tänava poisid” või iseseisvalt ilma etenduseta, kui vajalik või ebavajalik on füüsiline kontakt. 
Senine kogemus on näidanud, et noori huvitab alati tegemine rohkem kui rääkimine ja seda ma ka teen. Soovitan seda kõigile, kelle 
enamus koolipäevast möödub istudes. Kui keegi pole oma klassikaaslasele veel korralikult silma vaadanud, siis minu tunnis see 
juhtub kindlasti.
Kalle Kõivu kommentaar: Ühest küljest on lavaline võitlus justkui tants, kus on erilisel kohal partneri või partnerite omavaheline 
tunnetus ja koostöö. Teisalt võib see olla ka meeletult atraktiivne publiku jaoks. Treening annabki võimaluse paremini tundma 
õppida oma kaaslasi, omandada praktilisi võtteid ning luua valmisolek esinemiseks (lühikese kavaga) juba esimese treeningtunni 
lõpus! Vähe on asju, mis on ägedad, aga samas ohutud!

LAVAVÕITLUSE TÖÖTUBA ÕPETAJATELE
SIHTGRUPP: Õpetajad ja teised noortega töötavad inimesed, maksimaalne grupi suurus ca 30 inimest.
Toimub: Iseseisva sündmusena.
Kestus: 2 tundi (120 min).
Koht ja tingimused: Klassiruum, kus saab toolid ja lauad seina äärde lükata või aula. Osalejad võiksid kanda pükse, siis on 
lihtsam harjutusi teha.
Osalustasu grupile: 150 eurot (väljapool Tallinna lisandub kütusetasu).
Läbiviijad: Kalle Kõiv (Põhjamaade Lavavõitluse Liidu sertifi tseeritud instruktor (http://nordicstagefi  ght.com/). Eesti Lavalise 
Võitluse Liidu üks asutajatest.) Ta on olnud 15 aastat sündmuste lavastajaks ja läbiviijaks ettevõttes OÜ Valge Maja. On 
lavastanud mitmeid võitlusstseene nii festivalide, lavastuste, kui ka fi lmide jaoks.
Tanel Saar (VAT Teatri näitleja ja mitmes lavastuses lavavõitluse stseenide koreograaf ). Tanel on lavavõitlusega on tegelenud 
üle kümne aasta. Ta on teinud võitlusstseene paljudele eesti fi lmidele ning õpetab lavavõitlust ka koolides.
Sisu: Töötoa eesmärk on anda osalejatele ülevaade võrdlemisi uuest ning erilisest kunstiliigist – fi lmi- ja lavavõitlusest. 
Tegemist on vastuolulise ning maagilise valdkonnaga, mis paistab väljast jõulise ja vägivaldsena, kuid sisult on tegelikult ohutu 
ja plastiline. Lavalise võitlusega tegelemine annab esinemisjulgust, õpetab partnerit tunnetama ja usaldama ning väljendama 
oma emotsioone nii keha kui hääle kaudu. Lavaline võitlus annab võimaluse läbi mängida situatsioone, millesse päris elus 
õnneks tihti ei satuta. Näiteks võidelda 3-5 vastasega ilma valusate füüsiliste tagajärgedeta – ükskõik, kas võitlusest väljutakse 
võitja või kaotajana. Võitlus kui tants arendab ja ühendab osalejaid ning loob alati positiivse meeleolu. Töötuba kulmineerub 
osalejate omaloomingulise märulistseeni lavastamisega.



Info töötubade ja teiste haridustegevuste kohta:
Mari-Liis Velberg
Haridustegevuste juht / mariliis@vatteater.ee
www.vatteater.ee (rubriik Õpetajale)

ÕPILASTE TAGASISIDET

Töötuba oli äge. Seal sai palju nalja ning kohati ka targemaks. Töötubasid võiks ikka teha, sest need on huvitavad ning õnneks mitte 
väga kallid. / Arvan, et nii töötuba kui ka teatrietendus olid väga toredad ja õpetlikud. Kuna töötoas mõtestasime lahti teema, kas 
sulle meeldib porno, saime nädal hiljem palju paremini teatrietendusest aru, sest me saime juba kergelt aimu, mis sealt tulla võib. 
Samuti oli aega seda teemat ka ise „seedida”. 
(Nõmme Põhikooli 8. klassi õpilaste arvamused enne etendust toimunud töötoa „Meedia meie elus” kohta)

Foorumteatri töötuba tekitas positiivseid emotsioone, õpetas eneseväljendamiseks kasutama erinevaid mooduseid. Julgustas 
arvamust avaldama. / Töötuba aitas mul paremini etendust mõista. Tekitas hea tunde. / Arvan, et selline töötuba on vajalik. See 
aitab paremini aru saada etenduse sisust (mõttest, probleemidest jne). / Mulle meeldis, et lõpus öeldi, et meie oleme meie enda 
elu peategelased ja meil on võimalik teha oma otsuseid ise. Nii halbu kui ka häid. Tekitas minus palju positiivseid mõtteid. / Mulle 
meeldis eriti piltide tegemise osa, ka erinevad oma arvamuse mängud olid põnevad. / Mulle tundus põnev, kui pidime oma grupiga 
tegema pildi, et kirjeldada valitud tegelase valesid ja õiged otsuseid. See oli tore, aitas veelgi paremini aru saada meile seletatust ja 
andis vaba voli ka meie endi mõtetele ja arvamustele. Täitsa fun oli!!!! / See oli rõõmsa meeleoluga ja need inimesed, kes seda läbi 
viisid, tundusid ka väga toredad. / Peale töötuba muutus peaaegu kõigi tuju paremaks ja kõik olid palju avatumad.
(Tallinna Reaalkooli 7. klassi õpilaste arvamused foorumteatri töötoa kohta (toimus pärast etendust „Kirjaklambritest 
vöö”)

TOETAVAD LISAMATERJALID 

VAT TEATRI KODULEHEL:

Paketid noortelavastuste lehtedel, mille eesmärk on avada lavastuse olemust, et õpetaja saaks teha parima valiku, 
mis lavalugu just tema lastele sobib (nt kasulikke linke, fotosid etendusest ja töötubadest, videosid proovist või 
lavastust portreteerivast kultuurisaatest, artikleid, õpilaste tagasisidet (nii töötubade kui etenduste kohta)). Kirjas on 
sihtgrupp, etenduse teemadering ja mõned soovituslikud ettepanekud, millise õppeaine raames lavastus võiks leida 
kasutusvõimalusi.

Toetavad materjalid, mis võivad olla kasulikud enne või pärast teatriskäiku. Näiteks õpetajate kohtumise kokkuvõte, 
kus muuhulgas on ka soovitused loovate meetodite osas, mida klassis rakendada enne ja pärast teatriskäiku; toetav 
küsimustik lavastuse analüüsiks, mida saab õpetaja kasutada koolis nii enne kui pärast teatriskäiku, et suunata õpilasi 
jälgima erinevaid aspekte seoses lavalooga. Küsimustiku koostas VAT Teatri kunstiline juht Aare Toikka.


