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Margit Tõnson: Kus viga näed laita, seal tule ja
aita (7)

VIIMASED LOETUMAD
09:44 Eestis otsiti Mubaraki

peidetud varandust (3)
07:59 Fläsh! Kui lahe atmosfäär,

heal tujul täna puudub kõigil ots
ja äär

Margit Tõnson
03. juuni 2011 13:59

06:20 Kapo vahistas Lõuna

prefekti autojuhi (33)

Peep Pedmanson imestas läinud
nädalal filmitalgute pressiüritusel,
kus tutvustati Eesti filmi sajanda
sünnipäeva tähistamise
suurejoonelise pojekti peaosalisi, et
kuhu küll jäid kõik need kriitikud, kes
Eesti filmi halbade stsenaariumide
eest nuhtlevad, kui neil avanes
võimalus geniaalsete ideede ja
süžeedega välja tulla ning talgu
korras tõelisele rahvafilmile õlg alla
panna.

01:10 Võlvide all rändav Tallinna

missa
00:06 Ekspressi test: lennukiga

Saksamaal toidu järel käia tuleb
odavam (131)
00:06 Ivo Parbus hakkas kohtus

lõpuks rääkima (7)
00:04 John Lydon: “Usun, et

puhken nutma, kui uuesti
Eestisse saabun”
Kõik uudised

Kõigis Eesti maakondades toimunud
stsenaariumikoolitustel osales märksa vähem inimesi, kui
tuli väljakuulutatud näitlejakoolitustele – tsiteerides
klassikuid: kõik tahavad kuulsaks saada, keegi ei taha
tööd teha.

Carinthia Reisen:
Austria bussireisid al.
165 €

Mis iganes sellest filmist ka ei saa, jõuab teadmine filmitegemise rõõmust ja
vaevast loodetavasti tuhandete eestimaalasteni – ning mainekujundusprojektina on
see kahtlemata omal kohal. (vt lähemalt www.filmitalgud.ee.)

Samal nädalal algas Von Krahli teatri ja Viljandi Kultuuriakadeemia eestvedamisel
registreerumine koolitusprogrammi MIMO, mis on mõeldud noorte, kuni
18aastastele muusikutele ja noortebändidele, hõlbustamaks nende sisenemist
muusikamaastikule. Nõuandjate hulgas on näiteks Iiris Vesik ja Ewert Sundja, Helen
Sildna ja Metsatöllu trummar Marko Atso, Hendrik Sal-Saller jpt (registreerimine
www.mimo.vonkrahl.ee).
MIMO egiidi all ja Jaanika Juhansoni eestvedamisel leiab aset ka noortetruppide ja
koolide kaasamine koolitamisse etenduskunstide vallas, noortele jagavad
inspireerivat innustust Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased. Kogu ühislooming
koondatakse 2012. aasta suvel korraldatavale noortefestivalile.

EESTI VIHATUIM EMA: “Ma
tahan oma lapsi
tagasi!” (152)

Ansip lollitab meid Kreeka
laenuga (74)

Ka Kultuuripealinna sajad vabatahtlikud saavad aasta jooksul lähedalt näha ja
kogeda, kuidas kultuuriüritusi korraldatakse, ning ehk oskavad nemadki edaspidi
paremini hinnata, milline on hästi korraldatud üritus ja milline pole seda mitte.
Võimalik, et just selline vabatahtlikkuse alusel kättpidi kaasamine,
kogukonnasisene kaasalöömine on kohaliku kultuuri säilimise parim garantii.
Muide, talgu korras valmiv film, mis üritab muude rekordite hulgas lüüa ka kõigi
aegade kõige võimsama Eesti filmi massistseeni tippmarki, esilinastub 11.11.11.
Soovita

Lisa oma kommentaar

Ivo Parbus puhkas surnud
professori kinkekaartidega
Tenerife palmide all? (39)

LOE KÕIKI KOMMENTAARE (7)

Selle artikli kohta on 7 kommentaari

Nimi:
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Ekspress Video

VIDEO: Putini auks
värvitakse muru
(48)
Loe lisaks

Ekspress Foto

Fläsh! Kui lahe atmosfäär,
heal tujul täna puudub kõigil
ots ja äär
Loe lisaks

@rvamus
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@rvamus
Janek Luts: Suure suuga mehed (2)
16. juuni 2011 00:02

Kirglik murumäng nimega “maamaks”
meenutab juba purjus jõuramite
vägikaikavedu jaaniõhtul.

Mart Kalvet: Sõda
uimastitega ei ole püha
lehm (167)

ELU NAGU FILMIS 2.40 €

2.4€
‹ Eelmine

Andres Anvelt: Tarvitajal ja diileril tuleb vahet teha ühte ravida, teist karistada (23)
14. juuni 2011 17:33

Sõda uimastitega pole püha lehm, kuid
mõtlematu vaherahu võib lõppeda vaikiva
alistumisega, leiab Andres Anvelt
vastuartiklis Mart Kalveti arvamusloole
"Sõda uimastitega ei ole püha lehm".

4€

-40%
Järgmine ›

Andres Anvelt: Tarvitajal ja
diileril tuleb vahet teha ühte ravida, teist
karistada (23)
Loe lisaks

Areen

TOOTMISJUHT
ALDERMAN 4 TRADING OÜ
Tähtaeg: 13.07.2011

Rattakultuuri edendajad: Tänavarahu rataste ja autode
vahel? LISATUD FOTOD! (88)

John Lydon: “Usun, et
puhken nutma, kui uuesti
Eestisse saabun”

14. juuni 2011 07:46

Kõige kiirem, odavam ja efektiivsem viis
ratturite elu parandamiseks oleks see, kui
autojuhid suhtuksid liiklemisse natuke
rahulikumalt ega ajaks sekundeid taga,
kirjutavad Tallinn Bicycle Week eestvedajad
Liina Ristoja, Tõnis Savi ja Risto Kalmre.

Kaidi Ruusalepp: Kes võidavad - inimesed või
masinad? (7)

DIVISJONI JUHT
B&amp;B TOOLS (ARIKO
RESERV OÜ)
Tähtaeg: 28.06.2011

Loe lisaks
‹ Eelmine

Kohver

Järgmine ›

reklaam

Airbus enam kui 1000
inimesele (12)
Loe lisaks

13. juuni 2011 07:46

Teenusmajanduse Koja aseesimees Kaidi
Ruusalepp nendib, et Eestis väärtustatakse
masinaid inimestest enam ja teeb olukorra
lahendamiseks konkreetsed ettepanekud.

Mart Kalvet: Sõda uimastitega ei ole püha lehm (167)
14. juuni 2011 07:56

Juuni alguses esitles mitmeid endisi
riigipäid koondav uimastipoliitika
globaalkomisjon GCDP aruannet, mis
näitab üheselt seda, mis nii globaalsest kui
kohalikust uimastipoliitikast huvitujale peaks
olema ammu selge: et ülemaailmne
keelustamis- ja karistamispõhine narkosõjarežiim on põhjalikult läbi kukkunud, samas
kui dekriminaliseerimine, regulatsioon ja kontrollimine annavad mitmel pool häid
tulemusi.
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Kolibakteri kahjud hüvitatakse ka
Eesti põllumeestele (1)

Sünoptik: suvesooja niipea ei
tule (3)

Räimepüük ning kastmõrraga
kalapüük Ida-Virumaal on
peatatud (1)
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Rain Kooli: Kõik Soome parteid on kaotajad (1)
11. juuni 2011 08:25

SURMA PIIRIL: legendaarne muusik
võitleb elu eest (1)

Soomes ei jooksnud valitsuse
moodustamine ummikusse mitte poliitiliste
erimeelsuste, vaid erakondade põikpäisuse
tõttu.

Maria Ulfsak-Šeripova: Paranoia blues

Alec Baldwini uus naine on temast
peaaegu poole noorem! (3)

12. juuni 2011 07:59

Maaja Kallast: Eesti vajab
taktitundega presidendiprouat! (38)

Tiina Jõgeda: Kui langevari ei avane (1)
13. juuni 2011 08:04

Enesehaletsus on oluline, et eluga edasi
liikuda.

Terviseamet hoiatab lapsevanemaid
mürgiste taimede eest (7)

Margit Tõnson: Kas naiste “parim enne” saab kiiremini
mööda kui meestel? (35)
10. juuni 2011 13:03

Miks on nii, et üle kolmekümnesed, haritud,
iseseisvad, harmoonilises kooselus või
üksikud – lastega või ilma – naised
tunnevad hirmu selle ees, et kümmekonna
aasta pärast on nende olevad või tulevad
partnerid läinud teisele ringile?

Midagi on selles ühiskonnas
valesti, kui lapsed end pidevalt
lõiguvad (31)

Hans H. Luik: Sünge meelelahutus (14)
9. juuni 2011 00:02

Kui Sulev Vedler mõni nädal tagasi
Ekspressis kirjutas neljast Mowgli-lapsest,
polnud see teema mujal meedias üldse
aktuaalne. Korraga aga sai meedia täis
koertega koos kasvanud lapsi ja nende
vanemaid. Nimed muudetud.

ANNA TEADA, kui palju maksab
sinu lapse suvelaager? (7)

Sergei Stadnikov: Kõva mees Gaddafi (40)
7. juuni 2011 18:33

Tunnistan üles: kui mõne kuu eest alustasid
Prantsusmaa ja Suurbritannia aktiivset
sõjalist operatsiooni Liibüa diktaatori vastu,
siis arvasin, et koloneli päevad on üsna
pea loetud.
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Konkursi kaotanud transiidifirma
ähvardab Tallinnast lahkuda (6)
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EBS avab Helsingis filiaali

Veiko Märka: Julged solvata, julge ka vastutada (27)
7. juuni 2011 18:47

Ei tohi jääda erapooletuks, kui see mõjutab
mõne inimese saatust, arvab Veiko Märka.

Eesti Pank ostis aasta algul EKP
reservidesse 600 kilo kulda (13)

Priit Silla: Miks ERR ärritab? (17)
6. juuni 2011 12:53

Tänapäeval, mil aega on vähe ja aeg raha,
käib ERR eetriajaga hoolimatult ümber.
Mikrofonimehed-naised raiskavad seda
tähenduseta sõnade ja tarbetute
iluväljendite peale.

Roman Ubakivi: Eesti Wabariigi saatuslik eksisamm (51)
6. juuni 2011 07:30

Täna, 7.juunil möödub 62 aastat Eesti
ajaloo märgilisest sündmusest, Eesti Saksa mittekallaletungilepingu sõlmimisest.

Tiina Jõgeda: Võrk on maas! Saatuslik hetk
4. juuni 2011 08:16

Internetis surfamine on inimesele
loomuomane ning eluliselt vajalik, ütlevad
neurobioloogid.

Sulev Vedler: Silmad pärani kinni (14)
2. juuni 2011 11:10

Oli vaid aja küsimus, millal selline lugu välja
tuleb, ütleb psühholoog Tiiu Meres Eesti
Ekspressis ilmunud loo kohta lastest, kes
käitusid koerte kombel ja kelle kodu oli
lagastatud.

Karin Paulus: Hipidele raha ei anna (7)
3. juuni 2011 10:13

Kui kultuuriminister Laine Jänese
valitsusaeg oli nagu igikestev laulupidu,
Raivo Palmaru digitaliseeris ning Urmas
Paet avas spordisündmusi, siis Rein Lang
on leitmotiivina kõlada lasknud vajadusel
õpetada välja professionaalseid
kultuurikorraldajaid.
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Hans H. Luik: Allahi piinatud paganad (15)
2. juuni 2011 08:42

Osama bin Laden leiti üles ja surmati. Ent
tema polnud ju see, kes 9/11 massimõrva
kavandas.

Janek Luts: Vapustatud ühiskonnad
2. juuni 2011 00:02

11. märtsil 2011 vapustas maailma
Jaapanis toimunud maavärin. Krister Kivi
kirjutab tänase lehe loos “Tsunami rannikul”,
milline on olukord tänaseks
katastroofipiirkonnas.

Ramo Pener: Hambutu õpetaja vajab hambaid (36)
31. mai 2011 07:46

Toivo Tänavsuu: Euroopa, auu, äratus! (2)
26. mai 2011 09:24

Suursugune Gödöllö loss Budapesti
lähedal. Brüsseli kutsel ja politsei
turvamisel on siia sel nädalal kokku tulnud
suur hulk ettevõtluse edendajaid üle
Euroopa.

Marko Mägi: Petlik perelemmik on paljastatud! (3)
30. mai 2011 07:49

Uimerdasin mõnusalt kodus, kui ühtäkki
helises telefon. “Kuuled, olen praegu poes,
et kas on midagi vaja, võin midagi kaasa
tuua, kui külla tulen,” kõlas ülevoolav ja
mesimagus seletamine. Helistaja ennast ei
tutvustanud ja mõnusalt uimase peaga ei
saanud ma üldse aru, kes räägib.

(:)kivisildnik: (:)saatana teenri pihtimus ehk lööge see
kirjastaja teibaga maha (15)
28. mai 2011 06:28

Koos uudisega bin Ladeni lintšimisest
näidati telekas kurjuse kehastuse büsti
raamaturiiuli taustal. Me elame maailmas,
kus vaenlane number üks demoniseeritakse
raamaturiiuli abil, mainitud oludes on
kirjastamine pehmelt öeldes kahtlane
tegevus.
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Tiina Jõgeda: Kas toita kodutut kassi? Õnne valem (32)
30. mai 2011 07:51

Inimese üks põhivajadusi on teiste eest
hoolitsemine.

Janek Luts: Ükskõiksuse eest ei ole kaitset (22)
26. mai 2011 00:02

Järgmisel kolmapäeval, 1. juunil tähistame
lastekaitse päeva. Kuuleme palju ilusid
sõnu lastest ja sellest, kuidas me kõik
nende kõigi pärast pingutame.

Tiina Jõgeda: Kui lööklause "Ära muretse, hakka elama"
ei tööta (14)
25. mai 2011 11:04

Kuidas tunneb end tõrvatilk meepotis?
Kuidas tunneb end depressioonis inimene
elurõõmsate ja toimekate kaaskondsete
hulgas? Mis näoga peab ta kuulama nende
targutusi teemal “ära muretse,hakka
elama”? Jutud saabuvast kevadest ja
kergendavast päikesepaistest teevad
tõsise depressiooniku enesetunde veelgi
hullemaks.

Kadri Karro: Kunstihoones kuuldud juttudest. Miks küll
inimesed nii sallimatud on? (19)
24. mai 2011 12:56

Kunstihoone värviliste patjadega kaetud
mugavasse baldahhiinvoodisse saab pikali
visata, panna pähe kõrvaklapid (millest osa
on huvilised juba tükkideks kuulanud) ning
vaadata ja kuulata kaheksalt ekraanilt
kaheksa inimese homoseksuaalsust
puudutavaid arvamusi, mida pehme voodi
kuidagi kõrvale meeldivamaks ei tee.

Aarne Ruben: Mõtle sünergeetiliselt!
24. mai 2011 06:06

Seda, kas struktuuride algoritmid kujunevad
välja paratamatustest või juhuslikkustest,
uurib kaheksakümnendate aastate
moeteadus sünergeetika. Kunagi lootis
akadeemik Gustav Naan sünergeetikast
küberneetika, teise omaaegse moeteaduse
mantlipärijat.

Mihhail Lotman: Raha võim. Dominique Strauss-Kahni
seksiafäär (25)
22. mai 2011 08:52

Dominique Strauss-Kahni suurepärane
karjäär oli tõusuteel, ta oli juhtiv kandidaat
tulevastel Prantsusmaa
presidendivalimistel. Selle kõik purustas
üks tagasihoidlik immigrant LääneAafrikast, 32-aastane moslemiusku
lesknaine, kellel on säilinud midagi, mis pole
ostetav ega müüdav: inimväärikus.
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