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Tallinna Jaani 
kirik
19.04 kl 19

TarTu Pauluse 
kirik
20.04 kl 19
SUURE REEDE 
KONTSERT
Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, Tallinna 
Kammerorkester
Dirigent Kaspars Putninš
Kavas: James MacMillan. 
„Seitse viimast sõna ristil“, 
Ülo Krigul. „And the sea 
arose“(esiettekanne), Pärt. 
„Cantus Benjamin Britteni 
mälestuseks“.

nigulisTe kirik
20.04 kl 19
„MISERERE“
Hortus Musicus
Kavas: Ockeghem, 
Charpentier, Pärt, Kaumann.

esTonia 
konTserdisaal
21.04 kl 19
EESTI FESTIVALI-
ORKESTER
Solist Sayaka Shoji (viiul, 
Jaapan). Dirigent Paavo Järvi
Kavas: Prokofjev, Tšaikovski, 
Tüür, Sibelius.

CORELLI MUSIC  
 
STABAT MATER - 
KIRIKUPÜHAD 
MAARJAMAAL

Piletid PILETILEVIST

Vaata lisa: www.corelli.ee 

TarTu Jaani kirik
19.04 kl 18
SUUR REEDE 

Tallinna Jaani 
kirik 
20.04 kl 16 
VAIKNE LAUPÄEV
Bachi Orkestrisüit nr 2 h-moll, 
Pergolesi „Stabat Mater“
Pirjo Jonas (sopran), Ivo 
Posti (kontratenor), Neeme 

Punder (traversflööt), Corelli 
Barokkorkester ajastu pillidel 
Dirigent Martin Sildos

EESTI 
INTERPREETIDE 
LIIT 

Piletid Piletilevist, 
Piletimaailmast ja 
kohapeal (5–17 €) 

www.interpreet.ee

kukruse 
Polaarmõis
13.04 kl 16

Tallinna 
Filharmoonia 
musTPeade maJa
16.04 kl 19 
Sigrid Kuulmann (viiul), 
Ralf Taal (klaver) 
Kavas: J. Brahmsi sonaadid 
viiulile ja klaverile 

esTonia 
konTserdisaal
23.04 kl 19 
“I NAGU 
INTERPREET”
Mari Poll (viiul), 
Henry-David Varema 
(tšello), Mihkel Poll (klaver) 
Kavas: F. Mendelssohn, 
S. Rahmaninov  

KAMMERKOOR 
KOLM LINDU
Piletid 6€–10€ müügil 
Piletimaailamas ja 
Piletilevis.

TarTu Ülikooli 
aula
27.04 kl 19

Tallinna 
musTPeade maJa
28.04 kl 17
Kammerkoor Kolm Lindu, 
tšellist Theodor Sink, dirigent 
Valter Soosalu. Kontserdi 
kavas T. Kõrvits, J. Mäntyjärvi, 
E. Rautavaara, V. Tormis, 
M. Kõrvitsa esmaettekanne 
ning tšello- ja harpejji-
improvisatsioonid. 

KONTSERT

EESTI KONTSERT
 

 www.eestikontsert.ee

Pärnu 
konTserdimaJa
13.04 kl 19
Kontserdisari 
„MÄNGUD 
ALATEADVUSEGA“
Laura Põldvere ja Ivi Rausi 
helirännakud
Laura Põldvere (vokaal, 
elektroonika), Ivi Rausi 
(vokaal, elektroonika). 

VäraVaTorn
13.04 kl 16
„PAABELI JÕGEDE 
KALDAIL“
Hortus Musicus
Kavas muusika vana 
testamendi tekstidele.

kadrioru loss
14.04 kl 18
Kontserdisari 
„HELISEVAD 
ŠEDÖÖVRID“ 
„JUURED“
Trio Khaldei (Belgia). 
Barbara Baltussen (klaver), 
Pieter Jansen (viiul), 
Johannes Burghoff (tšello).
Kavas: Hummel, Martin, 
Dvořak. 

esTonia 
konTserdisaal
17.04 kl 16
Kontserdisari 
„LÕUNAMUUSIKA“

JõhVi 
konTserdimaJa
18.04 kl 19
Tallinna Muusikakeskkooli 
sümfooniaorkester, 
Tallinna Muusikakeskkooli 
kammerkoor, kammerkoor 
Head Ööd, Vend
Dirigent Jaan Ots
Kavas: Sibelius, Kõrvits.

THEATRUM

Piletid Piletimaailma, 
Piletilevi müügipunktides 
ja tund enne etendust 
kohapeal.

Piletite broneerimine 
gruppidele tel 644 6889 ja 
theatrum@theatrum.ee

TheaTrumi  
saal
29., 30.04 kl 19
„SUUR 
MAAILMATEATER“
Autor Pedro Calderón de la 
Barca, lavastaja Lembit 
Peterson, kunstnik Lilja 
Blumenfeld.
Osades: Lembit Peterson, 
Marius Peterson, Indrek 
Sammul, Andri Luup, 
Liina Olmaru, Anneli Tuulik, 
Mare Peterson, Maria 
Peterson, Markus Habakukk, 
Toomas Täht, Helvin Kaljula, 
Tarmo Song, Elisabeth 
Peterson, 
Eva Eensaar

KURESSAARE 
LINNATEATER
Tallinna 20, Kuressaare

Kassa avatud E-T 16-18, 
K-R 11-14, tel 453 3222

Piletid Piletimaailmast

www.klteater.ee

kuressaare 
linnaTeaTer
15.04 kl 13
“PERSONA”

rakVere  
TeaTer
17.04 kl 9.30 ja 11
“SIPSIK”

arukÜla 
rahVamaJa
18.04 kl 11.30
“SIPSIK”

TeksT BriTT rosen

Veel täna ja homme võite kinosaalis rän-
nata mööda maailma parimaid restora-
nikööke või tabada end mõttelt, kas ik-
ka osta järgmine kord kotletiks suurfar-
mi õõvastavates tingimustes elanud loo-
made või lindude liha – toidufilmide fes-
tivalil näidatakse dokumentaalfilme, mis 
panevad kõhu nurruma, aga ka neid, mis 
ajavad seest keerama.

Festivali avaseansil linastunud «Mic-
helini tärnid – lugusid köögist» liigitub 
pigem sinna esimeste sekka, mille lõppe-
des tunned end näljase ja pisut kurnatu-
nagi ning mõtled nukralt, mis sind pärast 
kinoõhtut koduses külmkapis ees ootab, 
õigemini, mis ei oota. Seda enam, et ka 
lootust lähiajal Michelini tärnide väärili-
selt New Yorgis, Pariisis või Kyotos süüa 
ei paista ju kusagilt.

Süljenäärmeid ergutavaid toidukaad-
reid aga on pilguheidus restoraniäri olulisi-
ma teejuhi, väikese punase raamatu, Mic-
helini giidi tagatubadesse ja selle tärnide-
ga pärjatud restoraniköökidesse lugema-
tu arv. Mõni roogadest on üles võetud sui-
sa nii kutsuvalt, et kinosaalis võib aimata 
peaaegu et selle lõhna. Olgu, kastmes veel 
tukslev kammkarp või elusalt lõigutud 
tõmblevad krevetilised ei ole just söögiisu 
tekitav vaatepilt isegi siis, kui see tähen-
dab toidu ülimat värskust. Seevastu vaate-
pilt, kus jõuline tätoveeritud mehekäsi sä-
tib roale väikeste pintsettidega imetilluke-
si lilleõisi, paneb ikka heldima küll.

Toit on selles linaloos kunst ja kokad 
kunstnikud, nii et pärast nähtut võtavad 
ilmselt vähesed naeruvääristada restora-
nitippude taldrikul kastmepiisku või vi-
riseda portsjoni suuruse üle. Intervjuud 
kokkadega, toidud ja köögitöö, kõik on ses 
filmis tasakaalus ning kulgeb rahulikus 
tempos nagu meditatsioon. Iga kokk ju-
tustab oma lugu, räägib suhtest Micheli-
ni «institutsiooniga», mis võib olla vahel 
kriitiline, kuid suuremalt jaolt tähendab 

see talle ikkagi kirge, pühendumust ning 
ränka tööd, et tärni saada ja et seda hoi-
da. «Michelin, see on kõik. See on triumf, 
edu, raske töö,» ütleb üks ekraanil üles as-
tunud nimekatest kokkadest.

Samas pakuvad kokanduseeskujud 
Michelini pahupoolt ja vastuolulisust pal-
jastavat vaadet, mis peab restoranide hin-
damissüsteemi vanamoodsaks, liigselt sa-
laduselooriga kaetuks ja võrreldamatut 
võrdlevaks (võirohke Pariisi bistrooköök 
ja Tokyo nuudlibaar, kas neid saab võr-
relda?). Lisaks kõlavad süüdistused tär-
niandjate pihta, et nood kruvivad kokka-
des üles ebainimlikku pinget, mis on vii-
nud edukaid mehi enesetappudeni – liiga 
kallis hind, kui ühest tärnist restoranigii-
dis saab elu ja surma küsimus. Aga ome-
ti, hoolimata küsitavustest süsteem töö-
tab, tärnid tähistavad erakordset kvali-
teeti ja meelitavad sööma maitseküttide 
hulki üle maailma ning nende nimel ra-
batakse ennastunustavalt.

Väärtuslikku gastronoomilist seiklust 
on festivali menüüs mõistagi veel.

Üks maiuspaladest on film kokandus-
maailma superstaarist, oma restoranide-
ga kokku rekordilised 21 Michelini tärni 
teeninud prantslasest Alain Ducasse’ist. 
Et mees hindab privaatsust ja lasi filmi-
kaamera endale ligi alles pärast aasta ae-
ga kestnud veenmist, on tema toidurän-
nakuid mööda maailma «Alain Ducasse’i 
otsimises» iseäranis põnev jälgida.

Toidumaailma argisemast pahupoo-
lest kõnelevad «Loomi süües» ja «Kum-
mituslaevastik». Esimene ei kutsu sugugi 
taimetoitlusele, vaid paneb mõtlema, kas 
süüa suurtööstuse liha või eelistada väi-
kemajapidamise oma. Teine kõneleb liig-
suureks paisunud Tai kalapüügitööstu-
sest, kus tööjõupuuduse leevendamiseks 
röövitakse külamehi ja orjastatakse nad 
aastateks kalalaevadele. Nii et poest kül-
mutatud mereande ostes lugege hoolikalt 
silti, kust need pärit on.

Vt kava foodfilmfestival.ee

MENÜÜS ON SUPERKOKAD, 
MICHELIN, TOIDUTÖÖSTUS

TOIDUFILMIDE FESTIVAL
11.–14. aprillini kinos Sõprus

«Michelini tärnid – lugusid köögist» 
Dokumentaalfilm (Taani 2017)
Kestab 82 minutit
Režissöör Rasmus Dinesen

★★★★☆

«Michelini tärnid – 
lugusid köögist» 

«Loomi süües»


