
V Võru lastefestiavl 

TEEMAPARGID AVATUD 30. juuli laupäev 10 – 18 ja 31. juuli pühapäev 10-15 

Lastefestivalil lustimiseks on võimalusi suisa mitmeid. Leia endale sobiv viis ja võimalus osalemiseks.  

Palju vahvaid tegevusi on kõikidele TASUTA:   

maskottide paraad, tehnikapargi külastus, programm vaba laval, muinasjututehas, sportlikud tegevused 

Tamula rannas (välja arvatud aerutamine ja veesõidukid), vahupidu, laupäeval Tamula rannas 

koguperekontsert, tegevused noorte alal, beebide mängumaa, mini-loomaaed (Ranna Rantśo aeda 

sisenemine 2 eur).   

Nelja teemaparki on sisenemine tasu eest (seiklus- ja atraktsioonide park*, fantaasiahoov, müstiline 

filmimaja, teatrihoov). Piletihinnad allpool.  

 

FESTIVALI SISU TUTVUSTUS: tegevused teemaparkides ja festivali alal    

Maskottide paraad (Tamula rannas) Tasuta    

Festivali alustame laupäeval Tamula rannas kell 10.00 uhke maskottide ja muinasjututegelaste 

paraadiga! Kogu päeva jooksul on kõigil lastel võimalus maskottidega pilti teha ning õhtusel 

koguperekontserdil koos lustida.  

      

Mini-loomaaed (Võru Kesklinna kooli tagaaias)     

Mini-loomaaeda tuleb külla Ranna Rantšo lustakas loomapere (ponid, eesti valgepealised jäärad, kihnu 

maalambad talledega, kitsed talledega, sikud, kameruni kitsed, šoti mägiveise vasikas, jänesed koos 

poegadega, haned, kuked-kanad, kalkunid, pardid, merisead). Aeda sisenemiseks tuleb osta pilet 2 eur.  

Wile Alpaca Farm, kelle suurimad sõbrad on Lõuna-Ameerikast pärit villaloomad alpakad. Osta saab 

alpakavillast meisterdatud  käsitööd. Tasuta.     

Ponisõit lisatasu eest.   

    

Vaba lava  (Kreutzwaldi ja Vabaduse tn ristis) Tasuta      

Vaba laval astuvad üles meie koolide/huvikoolide ja lasteaedade õpilased, külalised.    

Vabalava juhivad koer Scooby-doo ja Lammas Shaun 

Vaata kava kodulehelt. 

     

Muinasjututehas (Päkapiku lasteaias) Tasuta    



Muinasjututehases on võimalus muutuda enda lemmikmuinasjututegelaseks, meisterdada kalevipoja 

mõõka, kilpi, kroone ja lehvikuid. Ametis on näomaalingute tegijad ja patsipunujad. Kauneid soenguid ja 

näomaalinguid saab jäädvustada polaroidkaameraga tehtud fotole, mille kohe ka lastefestivali 

mälestusena kaasa saab võtta.   

    

Teatrihoov Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õues (piletiga)      

Teatrihoovis saab vaadata teatrietendusi ja lüüa kaasa Võru Instituudi põnevates töötubades ning 

tegevustes.       

Teatrietendused: TEATRIBUSSi etendus “Pahupidi päev” ning Eesti Lasteteatri etendused „Kadunud 

kuningas“ja „Seitsme maa ja mere taga“. (Jälgi kava)      

Kogu päeva vältel on Võru Instituudi töötubades võimalik meisterdada ja joonistada, võrukeelset 

muinasjuttu kuulata ning „Suidsusanna“ lauamängu mängida. (Jälgi kava)    

Giidituuril saab muuseumiga tutvuda ning Kalevipoja kuningaks kroonimise mängus osaleda.  

Laupäev, 30. juuli 

12.00 Teatribussi etendus „Pahupidi päev“ 

14.00 Eesti Lasteteatri etendus „Kadunud kuningas“ 

15.00 Muinasjutt muuseumi verandal 

17.00 Muinasjutt muuseumi verandal  

Pühapäev, 31. juuli  

12.00 Teatribussi etendus „Pahupidi päev“  

14.00 Eesti Lasteteatri etendus „Seitsme maa ja mere taga“ 

  

Melu tänavatel ja laat (Vabaduse ja Kreutzwaldi tänavatel)      

Festivalialal liikudes leiab kindlasti veel mitmeid põnevaid tegevusi, töötubasid, esinejaid.   

Mõlemal päeval leiab laada-alalt vahvaid kauplejaid, kes pakuvad kohalikku head eestimaist toodangut: 

käsitööd, rõivaid, mänguasju, toitu ja jooki. Eraldi kauplemiseks ala lastele ja noortele.     

Mööda festivali-ala sõidab rong.   

    

Müstiline filmimaja (Võru Kannel kinos) (piletiga)      

Müstilises Filmimajas saab tutvuda filmi-, tehnoloogia- ja arvutimaailmaga. Kahel päeval on võimalus 

vaadata välikino Kandle aias ja tegevusi leiab mitmetes põnevates töötubades: E-sport, droonid, robotite 

meisterdamine, robolahing, virtuaalreaalsus ja arvutimängud. Kino kõrvale saab nautida popcorni. 

Avatud kohvik. (Jälgi kava)  



Laupäev, 30. juuli 

10.00 Välikino Kandle aias "Piia seiklused"  

14.30 Välikino Kandle aias "Kanajänes ja pimeduse hamster"  

17.30 Välikino Kandle aias"Tagurpidi torn" 

Pühapäev, 31. juuli 

10.00 Välikino Kandle aias"80 päevaga ümber maailma" 

15.00 Välikino Kandle aias "Tulesüda" 

Jälgi ka eraldi kinokava: kinokannel.ee (kehtib tavapärane kinopileti hind)    

  

Fantaasiahoov (Võru Kandle aias) (piletiga)      

Võru Kandle aias astuvad üles nii laval kui erinevates töötubades mustkunstnikud, tsirkuseartistid, 

toimuvad teadusteatri etendused.      

Külla tulevad mustkunstnik Fred-Erik Johanson, Spordiklubi "IVAZAR" Võru sõpruslinnast Kanivist, 

Leiutajate Külakooli tsirkusepunt, tsirkusestuudio Folie, Teaduskeskus AHHAA. Avatud kohvik. (Jälgi 

kava) 

Laupäev, 30. juuli 

11.00  TÖÖTUBA: Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

11.30  TÖÖTUBA: Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

12.00  Mustkunstnik Fred-Erik Johanson show 

12.30  TÖÖTUBA: Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

13.00  Tsikrusestuudio FOLIE etendus 

14.00  Akrobaatikashow, Ukraina judoklubi Ivazar 

15.00  TÖÖTOAD: Mustkunstnik Fred-Erik Johanson ja Tsirksusestuudio FOLIE ja Leiutajate 

Külakooli Tsirkusepunt 

15.30  TÖÖTOAD: Tsirksusestuudio FOLIE ja Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

16.00  Mustkunstnik Fred-Erik Johanson show 

17.00  Akrobaatikashow, Ukraina judoklubi Ivazar  

Pühapäev, 31. juuli 

11.00  TÖÖTOAD: Mustkunstnik Fred-Erik Johanson, Tsirkusestuudio FOLIE ja Leiutajate 

Külakooli Tsirkusepunt 

11.30  Teaduseskus AHHAA teadusteater "Vee võlud" 



12.00  TÖÖTOAD: Tsirkusestuudio FOLIE ja Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

12.30  Mustkunstnik Fred-Erik Johansoni show 

13.00  TÖÖTUBA:Tsirkusestuudio FOLIE ja Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

13.30  Akrobaatikashow, Ukraina judoklubi Ivazar 

14.00  TÖÖTUBA: Leiutajate Külakooli Tsirkusepunt 

14.30  Teaduseskus AHHAA teadusteater "Vee võlud"   

     

Seiklus- ja atraktsioonide park (Vee tn parklas ja kõrval rohelisel alal) (piletiga)     

Seiklus - ja atraktsioonide pargis saab lustida õhkbatuutidel, skyjump-batuudil. Alalt leiab mitmeid 

ronimisatraktsioone (ronimisseinad, trossisõidud). Toimuvad slackline-esinemised ja KIIKING.  Avatud 

spordikohvik.  

     

Tegevused Tamula rannas      

Mõlemal päeval toimuvad rannas sportlikud tegevused: aerutamine ja veesõidukid Tamula järvel on tasu 

eest. Teised tegevused on TASUTA: 

Rannas on avatud Treeningstuudio FOOKUS lasteala, kus lastele ja peredele tutvustatakse erinevaid 

treeninguid ja võimalusi kogu perega treeningutest osa võtta (Zumba (tants), POUND (trummipulkadega 

trenn), Jumping (minibatuutidega trenn) ja squashitreeninguid.       

Laupäev, 30. juuli kell 15.00 ja 17.00 VAHUPIDU rannas       

Pühapäev, 31. juuli 

10.00 Treeningstuudio FOOKUS treeneri Kristiina Rauba juhendamisel rõõmsa treeninguga kogu perele: 

30 minutit Zumbat ja 30 minutit Poundi (trummipulkadega).  

11.00 kogupere vesiaeroobika.  

Pannkoogipiknik. Meeleolu loob Kapell VIMP.  

12.00 kohtume imearmsate Lõuna-Eesti veepäästekoerte grupiga „Märjad käpad“.   

12.00-15.00 Märgiujumine. Taas on võimalik välja teeninda oma ujumisoskuste eest rinnamärk, vastavalt 

enda ujumisoskusele. 

     

Koguperekontsert Tamula rannas kell 20.00 Tasuta     

Lavale astuvad ansambel Curly Strings, WANDA ja Võru Muusikakooli lastekoor RITSIK, juhendaja Maire 

Nirk. Maskottidega tantsutrall.   

     



Lastefestivali NOORTE ERIPROGRAMM! (Skatepargis) Tasuta    

Skatepargis ootavad noori ägedad töötoad! Viimasel ajal Võru linnas kirgi kütnud spreivärvidega 

sodimine, lastefestival kutsub noori grafiti töötuppa, räägime kuidas kunsti tänavapilti tuua ning saame 

ka praktiliselt ise grafitit luua.  Noorte tippsündmus leiab aset skatepargi kõrval oleval asfaldi platsil. 

VÄRVIDEMÖLL! Holi festivali stiilis pulbervärvipidu. Kohal on mainekad DJ-d, meie oma kohalikud 

esinejad ja meeletu kogus pulbervärvi. Pühapäeval õpime rulaga sõitma kui ka lihtsamaid trikke tegema. 

Töötubasid viib läbi meie oma kohalik rulaguru Verner Teder. (Jälgi kava) 

Laupäev, 30. juuli  

12.00-16.00 Graffiti töötuba 

21.30 Noorte reiv ehk pulbervärvipidu – vägev värvide mäng 

Pühapäev, 31. juuli 

12.00-16.00 Rulatamise töötuba 

      

Rõõmsate beebide mängumaa Tasuta     

Võru Loovuskool kutsub pere kõige pisemaid beebide mängualale.      

 

Tehnikapark (Võru Kesklinna pargis ja Vabaduse väljakul) AINULT PÜHAPÄEVAL! Tasuta   

Tehnikapargis saavad huvilised teha tutvust politsei ja päästeteenistuses kasutatava tehnikaga. Võimalus 

uudistada politsei ja kiirreageerijate sõidukit, kell 13.00 toimub politsei demo piirisündmsutest ning 

sõnakuulelikkust ja trikke demonstreerib politseikoer. 2. jalaväebrigaadi tagalapataljon tutvustab 

Kaitseväes olevat tehnikat ja huvilistele tehakse TASUTA sõitu sõjaväe masinatega. Kohal on laste 

lemmikud Sebra ja Nublu. Tehnikapark on avatud ainult pühapäeval.   

     

Telkimisalad      

Kaugemalt tulijad või ka kõik teised soovijad saavad telkida Roosisaarel Kuninga talus 

www.kuningatalu.ee (inimene 5 eur) või valveta telkimisalas Tamula kaldal Elujõu skulptuuri juures 

(juurdepääs Roosisilla parklast). Valveta telkimisalal on olemas välitualetid, pesemisvõimalustest on 

Tamula rannas avatud duśśid ja kosutav ujumine järves.     

 

Piletihinnad 

Piletiga teemapargid:   

Seiklus- ja atraktsioonide park* 10 eur   

Filmimaja 10 eur   



Fantaasiahoov 10 eur   

Teatrihoov   10 eur   

*Oluline veel teada: Seiklus- ja atraktsioonide park ei ole piiratud ala, seega pilet/käepael peab olema 

nendel osalejatel, kes atraktsioonidel lustivad.  

 

Festivalipass perele  2 täiskasvanut ja 1 kuni 3 last (vanuses 3-17a k.a)   

07.06 – 29.07.2022                   30 eur   

Festivali päevadel kohapeal    40 eur   

Festivalipass perele kehtib mõlemal päeval.   

  

Festivalipass ühele   

Pilet kehtib iga osaleja kohta, alates 3. eluaastast ja võimaldab sissepääsu 4  piletiga teemaparki (seiklus- 

ja atraktsioonide park, filmimaja,  fantaasiahoov, teatrihoov).   

Festivalipass: 15 eur   

Festivalipass kehtib mõlemal päeval.   

   

Perepilet ühte valitud teemaparki   

Perepilet ühte valitud ühte teemaparki: (seiklus – ja atraktsioonide park,  filmimaja, fantaasiahoov, 

teatrihoov)   

2 täiskasvanut ja 1 kuni 3 last (vanuses 3-17a k.a)  20 eur   

Üksikpiletid ühte valitud teemaparki   

Pilet kehtib iga osaleja kohta, alates 3. eluaastast   

Üksikpilet tagab sissepääsu Sinu poolt valitud  ühte teemaparki mõlemal päeval.   

 

Piletid vahetatakse kohapeal infopunktides, Kandle aia ja Teatrihoovi piletimüügi telgis kui ka Võru 

Kandle piletikassas käepaelte vastu.   

LISAKS leiad veel programmist:   

Kino Kannel filmiprogramm – kehtib tavapärane Kino Kannel piletihind;   

Ponisõit tasu eest   

Rongisõit festivali alal tasu eest  



Hobuvankriga sõit lisatasu eest  

 

Piletid müügil alates juuni 2022, Piletilevis, Kultuurimaja “Kannel” piletikassas ning festivali ajal 

kohapeal: infopunktides, Võru Kandle piletikassas   

NB! Lastefestivalil viibivad lapsed on lapsevanema või täiskasvanud saatja vastutusel    


