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Vaba aeg

KÜLGE TOETAB

VABA AEG 5
Külge toimetatakse koostöös Ida-Virumaa
spordiliiduga (www.sportiv.ee). Info avaldamine
küljel on tasuta. Eelinfo saata ilmumisnädala
esmaspäevaks Rene Kundla e-posti aadressil
rene@pohjarannik.ee.

Rakvere 8,
41532 Jõhvi,
tel. 335 4444,
info@pohjarannik.ee

IDA-VIRUMAA ÜRITUSED
KULTUUR
Neljapäev, 25. september
* Jõhvi kontserdimaja kammersaalis kell 19 esineb Journal Intime (Prantsusmaa). Pääse 6 ja 8 eurot.
* Mäetaguse rahvamajas
kell 19 Kunda näitetrupi etendus "Petetud petised". Pääse 2
eurot.
Eelmise aasta teadlaste öö populaarsemaid tegevusi oli raketi meisterdamine ja lennutamine, mida sai teha terve perega.
PEETER LILLEVÄLI/ARHIIV

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR

Teadlaste öö pühendub
seekord tervisele
Sel reedel toimuval teadlaste ööl pakuvad tervisele pühendatud eriprogrammi TTÜ
Virumaa kolledž ja Kukruse
polaarmõis. Teadushuvilisi
ootavad külla ka Kohtla kaevandusmuuseum ja Narva
Astri planetaarium.
TTÜ Virumaa kolledžis
kell 18 algavad teadlaste öö
tegevused on suunatud tervise hoidmisele, tervislikule toitumisele ning eluviisile, ütles kolledži arendusdirektor Mare Roosileht.
Täiskasvanud külastajatel on võimalik teada saada
ja ise mõõta, missugune on
optimaalne töökoha ning eluruumide valgustuse, müra ja
niiskuse tase. Samuti saab
mõõta radiatsiooni ja määrata kraanivee puhtust.
Keemialaboris määratakse nitraatide sisaldust juurja puuviljades, sealhulgas
melonis ja arbuusis, kontrollitakse mee kvaliteeti ning
õunhappe sisaldust õunamahlas.
Nooremad külastajad saavad uurida oma DNAd, pühenduda tervisliku toidulaua
saladustesse ja õppida konstrueerima tervislikku kodumaja. Muu hulgas uuritakse,
mis annab rohkem energiat,
kas põlevkivi või šokolaad.
Teaduskeskuse AHHAA töötoas valmistatakse üheskoos
tervislik spordijook.
Kõige väiksemad teadushuvilised saavad meisterdada taskulambi ja põneva loomakese ning läbida tervisliku teadusraja. AHHAA töötubades uuritakse, miks on
vaja käsi pesta ja kes on pisi-

kud. Lisaks komplekteeritakse tervislik ostukorv.
Teadusteatris näidatakse
võlutrikke keemias ja füüsikas.
Üritus lõpeb traditsioonilise ilutulestikuga kell 21. Eelmisel aastal külastas teadlaste ööl kolledžit ligemale 700
väikest ja suurt huvilist.
Tervislikele eluviisidele
keskendub teadlaste öö ka
Kukruse polaarmõisas, kus
programm algab kell 14.
Muu hulgas on kavas õpituba esmaabi andmisest,
tervisenäitajate mõõtmine
ja nõustamine, teaduskohvik tervislikust toitumisest
ning loeng vabastavast hingamisest.
Tänavuse teadlaste ööga
liitub ka suvel avatud Narva Astri planetaarium, kus
eriseanssidele maksab pilet
1 euro. Päeva jooksul näeb
nii eesti kui vene keeles filme "Reis Kuule" ja "Tume mateeria", filme kommenteerib
AHHAA planetarist Hillar
Uudevald.
Kohtla-Nõmme kaevanduspark-muuseum pakub
teadlaste ööl 50protsendilist
piletisoodustust. Koostöös Viru Keemia Grupiga pakutakse ekskursiooni mutilaborisse, kus mutipere liikmed teevad põnevaid katseid. Pärast
seda juuakse vagunrestoranis tassike piparmünditeed,
maiustatakse tervisliku snäkiga ja vaadatakse filmi põlevkivist.
Täpsemat infot teadlaste
öö ürituste kohta saab veebilehel www.teadlasteöö.ee.
(PR)

Jõhvi Mihkli kirikus
kõlab Valgre looming
Pühapäeval, 28. septembril
kell 12 esineb Jõhvi Mihkli
kirikus trio Senjo. Sissepääs
on tasuta.
Kontsert "Peagi saabun tagasi su juurde..." koosneb legendaarse eesti helilooja Raimond Valgre lauludest. Trio
Senjo loodi 2012. aastal ning
ansambli koosseisu kuuluvad Eesti muusikaakadeemia magister, rahvusvahelise vokalistide konkursi laureaat Svetlana Jefimova (vokaal, akordion), Petrozavodski konservatooriumi lõpeta-

ja Deniss Kotsarenko (kontrabass) ja Venemaa noorte
instrumentalistide konkursi
laureaat Nikolai Ždanov (kitarr). Ansambli repertuaaris
on nii filmimuusika, klassikaline muusika barokist tänapäevani, vene romansid kui
ka džäss- ja vaimulik muusika. Trio on andnud kontserte
Eestis, Venemaal ja Soomes.
Kontserdil kõlavad Raimond Valgre meloodiad ning
muusikud pühendavad selle
mihklipäevale ja juubilarile
Peeter Kaldurile. (PR)

Reede, 26. september
* Kukruse polaarmõisas kella 14-21 koostöös teaduskeskusega AHHAA ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksusega teadlaste öö festival.
* Kohtla kaevanduspargismuuseumis kell 17 teadlaste
öö festival.
* Sillamäe kultuurikeskuses kell 18.30 kontsert "Pilv üle
kuu". Pääse 3 ja 5 eurot.
* Narva Geneva keskuses
kell 19 Daniil Spivakovski loominguline õhtu. Pääse 11-16
eurot.

Laupäev, 27. september

SAAREMAA MUUSEUMI
NÄITUS NARVAS

kontsert "In paradisium". Pääse 3 ja 5 eurot.

dionil kell 19 Narva Trans - Sillamäe Kalev.

SPORT

Pühapäev, 28. september

Reede, 26. september
* Jõhvi spordihallis kell 17
välkturniir korvpallis.
* Püssi kultuurimaja juures
kell 18 (tillujooks kell 17.30)
XXXIII Püssi seeriajooksu viimane, viies etapp.
* Narva Fama-Kalevi staadionil kell 19.30 Narva jalgpallimeistrivõistluste viimane mäng, Narva Õlitööstus Narva-Jõesuu.

Laupäev, 27. september
* Kohtla-Järve spordihoone
petangiväljakutel kell 10 Ivari karikas petangi tulistamisharjutuses.
* Jõhvi spordihallis kell 10
koroona novuse turniir "Alutaguse hirv", võistkonnavõistlus.
* Sillamäel vetelpääste maja juures kell 11 Sillamäe sügisjooks.
* Narva Äkkeküla Pähklimäe terviserajal kell 12 (lastejooksud) ja kell 13 (7 km) Narva südamepäeva jooks.
* Kiviõli staadionil kell 13
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliiga, Kiviõli FC Irbis Rakvere Tarvas.
* Narva Fama-Kalevi staa-

* Kohtla-Järve spordihoone
petangiväljakutel kell 10 Kohtla-Järve lahtised meistrivõistlused.
* Jõhvi spordihallis kell 10
koroona novuse turniir "Alutaguse hirv", paarismäng.
* Iisaku rahvamaja juures
kell 12 II Iisaku rahvajooks.
Info www.sellikujooksuklubi.
eu.
* Keskusega trahter Valge
Hobu juures ja stardiga kell
16 III suvehooajalõpu teatevõistlus. Info www.sportiv.ee.

VARIA
Laupäev, 27. september
* Jõhvi Mihkli kiriku juures
kella 10-15 Jõhvi V mihklilaat.
Põllumajandus- ja aiasaaduste, istikute, käsitöö- ja loodustoodete müük, tasuta raamatute laat, õpitoad, ammulaskmine, lastele zorb-pallid, Piip
ja Tuut ja veel muudki. Info
tel 518 7590.

Pühapäev, 28. september
* Jõhvi raekojas kell 13 klubi Hõbejuus uue hooaja avakokkusaamine, tantsuks mängib Anatoli. Info telefonil 5667
1380.

2013. aasta aprillist oktoobrini võõrustas Saaremaa muuseum Austria zooloogist praktikanti Melanie Pilatit. Viinist
mitmeks kuuks Saaremaale
saabunud austerlanna tutvus
siinsete looduskogude ja loodusalaste väljapanekutega ja
lõi agaralt kaasa loodusuuringute ning keskkonnakaitsega
seotud ettevõtmistes.
Suuresti juba praktika käigus, põhiosas siiski selle tulemusena, valmis näitus
"Elusad saared. Elus Saaremaa", mis annab ettekujutuse sellest, kuidas elu tuli
Läänemere suuruselt teisele
saarele ning sellele ka jäi.
23. septembril avas Saaremaa muuseum Narva linnuses esemelise materjaliga
täiendatud väljapaneku.
Austria Vabariigi suursaatkonna, Saaremaa muuseumi
ning Viini loodusajaloolise
muuseumi toel valminud väljapaneku kontseptsiooni ja
kujunduse autor on Melanie
Pilat, kellelt on ka arvutigraafiline teostus. Tekstid on valminud Melanie Pilati ning
Saaremaa muuseumi teaduri
Sirje Azarovi koostöös ning
muudes küsimustes on nõu
ja jõuga toeks olnud veel
hulk abilisi nii Austrias kui ka
Eestis. (Narvamuuseum.ee)

* Jõhvi Mihkli kirikus kell
14 Alen Veziko kontsert "Sinu
poole teel". Pääse 2 eurot.
* Jõhvi kontserdimajas kell
17 Irina Krugi kontsert. Pääse
15-40 eurot.

Pühapäev, 28. september
* Jõhvi Mihkli kiriku nimepäeva tähistamine. Kell 9 mälestuspalvus parunite matmispaigas (kabeli varemete juures Jõhvi vallas Edise külas).
Kell 10 mihklipäeva jumalateenistus armulauaga. Kirikuvalves käinud inimeste tänamine. Kell 11.30 venekeelne ettekanne kiriku patroonidest, von Taubedest ja nende
suguvõsast − Mihhail Blinov
Moskvast, eesti keelde tõlgib
õp Peeter Kaldur. Kell 12 trio
Senjo (kontrabass, kitarr, akordion, vokaal). Kell 12.30 kohvilaud kirikus. Kell 13 venekeelne jumalateenistus.
* Lüganuse kihelkonna vabadussõja mälestussamba 25.
aastapäeva tähistamine. Kell
11 jumalateenistus Lüganuse
kirikus, pärgade asetamine ja
mälestushetked ausamba juures, näitus ja kohvilaud Lüganuse rahvamajas.
* Sillamäe kultuurikeskuses
kell 15 kontsert "Noorus muusikas". Pääse 2 ja 3 eurot.

Kolmapäev, 1. oktoober
* Narva eesti gümnaasiumis kell 16 Narva muusikakooli õpilaste kontsert.
* Jõhvi kontserdimajas kell
17 esineb ansambel Abraham's
Cafe. Sissepääs tasuta.
* Sillamäe kultuurikeskuses

JUSSIKESE SEITSE SÕPRA
4. november 2014 · kell 11
JÕHVI KONTSERDIMAJA
dramatiseerinud Anne Türnpu
lavastaja Anne Türnpu
kunstnik Rosita Raud
helilooja Tauno Aints
osades TARMO MÄNNARD
TIINA TÕNIS · RIHO ROSBERG

JUSSIKESE
HÜVASTIJÄTUTUUR
Piletid kohapeal ja Piletilevis
nuku.ee

