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Vanemuise teater on Eesti esimene 
emakeelne teater, mille asutamine 1870. 
aastal märgib ühtlasi ka rahvusteatri sündi. 
Vanemuine on Eesti ainus kolmežanriteater, 
mille repertuaar ühendab endas nii sõna-, 
muusika- kui tantsulavastusi.
Aastas tuuakse lavale kuni 15 uut lavastust, 
mille hulgas on eesti omanäidendeid, 
maailmaklassikat, klassikalise ja kaasaegse 
tantsu lavastusi, nüüdisdraama paremikku, 
kontsertlavastusi, haridusprogramme, 
suveprojekte ja lastelavastusi.
Vanemuise teater, kus täna töötab ligi 400 
inimest, on oma värvika ja väärika ajalooga 
ning ainulaadse repertuaariga ikka olnud 
oluline kultuuritähis, mõtteloo edasikandja 
ning suunanäitaja, aga ka hea eesti teatri 
kants. Vanemuine on suurte lugude, tunnete 
ning inimeste teater.



Vanemuise mängupaigad
Vanemuise väike maja 
on ajaloolise hõnguga, 
aastatel 1914-1918 
juugendstiilis ehitatud 
teatrihoone rohelusse 
uppuva pargi veerel. 
Maja hõlmab 446-
kohalist teatrisaali, 
ovaalsaali, garderoobe, 
proovisaale ja kohvikut.

Vanemuise suur maja 
on modernistlikus stiilis 
1967. aastal valminud 
teatrihoone, mis asub
Tartu südames. Majas on 
672-kohaline teatrisaal, 
administratiivtiib, 
proovisaalid, garderoobid, 
töökojad jpm, samuti 
teatrikohvik Shakespeare.

Teatri Kodu, mis kuulub 
Tartu 
Mänguasjamuuseumi 
juurde, asub Tartu 
vanalinnas kaunilt reno- 
veeritud 18. sajandi puu- 
hoones, olles kogu 
maailmas ainulaadne 
muuseumist 
inspireeritud teater. 
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Sadamateater on 
mitme-funktsionaalne 
black-box tüüpi teatri- ja 
kontserdiruum. Teater 
asub kesklinna vahetus 
läheduses otse Emajõe 
kaldal.



Vanemuise teatri juhtimine

Vanemuise teatri 
loomingulised juhid aastal 
2020:
balletijuht Mare Tommingas 

muusikajuht Risto Joost 

draamajuht Tiit Palu

Alates 1. augustist 2019 on 
teatrijuht Kristiina Alliksaar

Vanemuise teatri nõukogu 
koosseis 2020:
Tarvi Sits Kultuuriministeeriumi kantsler,  
nõukogu esimees

Urmas Klaas Tartu linnapea

Mart Velsker Tartu Ülikool, eesti kirjanduse 
dotsent

Hedi-Liis Toome Tartu Ülikool, teatriteaduse 
lektor

Kaia Sarnet, Rahandusministeerium, 
regionaalvaldkonna asekantsler
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Vanemuise teatri
struktuur
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Kokku 347,54 ametikohta, lisanduvad
käsundus- ja töövõtulepinguga töötajad ning 
nõukogu

Muusika
113,55

Draama
27,5

Ballett
40,79

Juhiabi
1

Peakunstnik
1

Teatrijuht
1

Nõukogu
4

Nõukogu esimees
1

Lavastusala
103,15

Kirjandusala
5

Noortetöö
2

Turundus
11,55

Haldus
8,5

Personaliala
2

Teenindus
20,25

Finants
4

Hooaja koordineerimise 
keskus

6,3

Koosseisulisena töötas Vanemuise 
teatris 31.12. 2020 seisuga 

359 töötajat
(ilma juhatuse ja nõukogu 

liikmeteta)



Teatrijuhi  
juhtkiri
Aasta 2020 algas Vanemuisele väga hästi! 
Käimas oli juubelihooaeg, esietendusid head 
lavastused, saalid olid publikust pungil ja 
majanduslikud näitajad head. Siis muutus 
kõik. Märtsis sulgesid teatrid uksed ja 
Vanemuine avas need publikule taas alles 
3.juulil, kui teist suve etendati Kammivabriku 
sündmuskeskuses Ain Mäeotsa lavastust “
Kirvetüü”, millega anti 9 etendust.
Algas lõputu ennustamiste ja kriisijuhendite 
ahel, et leida lahendused publikule, mil moel 
a s e n d a d a ä r a j ä ä n u d e t e n d u s e d j a 
realiseerimata piletid. Samuti käis tihe töö 
majas sees, et uuendada teatri riskianalüüsid, 
k o o s t a d a j u h e n d i d v i i r u s e o l u k o r r a s 
t ö ö t a m i s e k s n i n g k a a r d i s t a d a k õ i k 
võ ima lused, m ida ku l tuur iasu tus te le 
kriisitoetuseks pakuti. Etteruttavalt võib öelda, 
et kõik see jätkub ka tänasel päeval.
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Vaatamata kõigele saan ma teatrijuhina olla väga uhke kogu 
kollektiivi üle. Me suutsime kriisile reageerida operatiivselt ja 
selgelt, kogu kollektiiv oli valmis kaasa mõtlema ja igati 
panustama. Minu tunnetus on küll, et raskused liidavad ja 
tänaseks on Vanemuise teatripere selgelt ühtehoidvam ja 
avatum, kuigi loomulikult ka väga väsinud. Suur siiras tänu 
kõigile! 
Oleme lõputult tänulikud oma publikule, kes jätkuvalt meiega ja 
ka meie toetajatele, kellest enamus on leidnud võimaluse ja 
pidanud oluliseks Eesti vanima teatri toetamise jätkumist. Samuti 
oli oluline roll kriisiotsuste kiiretel vastuvõtmisel Vanemuise 
nõukogul, kes toetas meid väga operatiivselt. 
Viiruse vari jääb teatrite kohale ilmselt veel mõneks ajaks, kuid 
Vanemuine on vaatamata oma suurusele piisavalt paindlik, loov 
ja kogenud ning tuleb erinevate tuultega suurepäraselt toime. 
Meie ülesanne on pakkuda oma publikule parimat võimalikku 
teatrit ja selleks oleme valmis iga päev, nii headel kui parematel 
aegadel!

Kristiina Alliksaar



Teatrit külastas 
96 004 inimest

Viirusest tingituna jäi ära 
166 etendust ja kontserti

62020

Omatulu teenis Vanemuise 
teater 2020. aastal 1,68 

miljonit eurot (ilma 
käibemaksuta)

Publikuarvule kehtestatud 
piiranguid rakendas teater nii 
etenduste kui kontsertide puhul:
• suveperioodil 50% täituvus
• 400 külastaja piirang alates 

novembrikuu lõpust

371 etendust ja kontserti 
sh 17 ringreisil



Uuslavastused
Esietenduseni jõudis 11 uuslavastust, 
nendest 7 sõnalavastust, 2 balletti, 
operetiõhtu ning muusikal.

Kõige rohkem käidi vaatamas komöödiat „Pangarööv“ (6386 vaatajat), 
sellele järgnes muusikal „Ooperifantoom“ (6177 vaatajaga)

Ooperitest-operettidest olid külastatuimad „Õhtu Lehariga“ (1931 vaatajat) 
ning „Viini veri“ (1668 vaatajaga)

Tantsulavastustest kogusid enim vaatajaid „Tilda ja tolmuingel“ (2552 vaatajat)
ning „Don Juan“ (1334 vaatajat)
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Tunnustused 
ja preemiad

8

Vanemuine pälvis teatriauhindade 
nominatsiooni neljas kategoorias:
• meeskõrvalosatäitja auhind
• lavastust ettevalmistava töötaja auhind
• etendust teenindava töötaja auhind 
• Salme Reegi nimeline lasteteatri auhind

Mare Tommingas pälvis Salme Reegi nimelise 
lasteteatri auhinna lavastaja- ja koreograafitöö 
tunnustuseks lasteballetis „Tilda ja tolmuingel“

Lisaks pälvis Ott Kilusk algupärase dramaturgia 
auhinna Vanemuise suveetenduse “Kirvetüü” 
eest.



Ligipääsetavad etendused

Andsime 4 kirjeldustõlke ja subtiitritega 
etendust, mida külastas 164 vaegkuuljat ja

-nägijat koos saatjatega.
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Meil on suur rõõm, et ligipääsetavate etenduste 
korraldamine koostöös Kirjeldustõlke OÜ-ga pälvis 

tunnustust “Tartu aasta tegu 2020” konkursil.

Ligipääsetavate etenduste toimumist 
toetab Tartu Linnavalitsus.



Tammepuude istutamine
24. juunil 1870. aastal kanti Tartus Jaama tänaval 
Vanemuise seltsi majas ette Lydia Koidula 
kirjutatud näidend “Saaremaa onupoeg” – 
esimene eestikeelne näitemäng. Sellest päevast 
sai alguse ka Vanemuise teater. Väärika juubeli 
tähiseks istutasid vanemuislased 24. juunil 
rahvusliku teatri sünnikoju - praeguse 
Laulupeomuuseumi parki - tammepuu.

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute 
Ühenduse aastakonverents “
Peaosas vaataja”
21. veebruaril toimunud konverentsil rääkisid 
muuhulgas Tartu Ülikooli teatriteadlased professor 
Anneli Saro ja Hedi-Liis Toome osavõtuteatrist, 
teatrikriitik Pille-Riin Purje võttis fookusesse publiku 
osaluse psühholoogilises teatris, Tartu Ülikooli 
õppejõud Riina Oruaas näitas, kuidas tema tudengid 
on Vanemuise lavastusi kirjeldanud ja analüüsinud.

Publikukohtumised “Võtame hetke”
Vanemuise juubelihooajal kutsusime inimesi taas 
publikukohtumistele väikese maja ovaalsaali. 
Enne teatrite sulgemist jõudsid publikuga kohtuda 
Vanemuise balletiartistid Janek Savolainen ja 
Aivar Kallaste ning näitleja Jaanus Tepomees.

Koostöös Tartu Elektriteatriga 
toimus kohtumiste sari “Vanemuise 
näitlejad kinolinal”
Sarja raames oli plaanitud kord kuus vaadata 
mõnd filmi, milles on meeldejääva peaosa teinud 
praegune Vanemuise draamanäitleja, kellega saab 
publik ka peale filmi kohtuda.

Vanemuine 150
Viirusolukorra tõttu jäidki Vanemuise suure juubeli olulisemad sündmused 
pidamata, kuid üht-teist plaanitust saime siiski publikule pakkuda:
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Vanemuise teatri 
toetajad 150. hooajal

Teatri peatoetaja

Ametlik hotellipartner

Aasta toetaja Suvekontsedi peatoetajaKoostööpartner

Emakeelne kultuur on hindamatu 
väärtus.

30. detsembril 2006 asutati Vanemuise 
Fond, et hoida ja toetada Eesti 

teatrikunsti.  

Vanemuise Fond on loodud teatri 
töötajate erialase arengu ja koolituse 

toetuseks. Fondi on võimalik teha 
annetusi:

SA Tartu Kultuurkapital / Swedbank 
IBAN: EE092200221011379347, 

SWIFT: HABAEE2X /
SEB Pank IBAN: 

EE251010102052050006, SWIFT: 
EEUHEE2X

Märksõna: VANEMUISE FOND
 

 Vanemuise fond tänab: 
 Olga Aasavit, Andrus Ansipit, Mart 

Avarmaad, Alar Kroodot, Kalev Kaset, 
Mati Kermast, Eero Timmermanni, Tartu 

linna,  
Vanemuise advendikontserdil annetajaid.
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Aasta toetaja


