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ALANUD ON SCHILLINGU ÖÖBIMISKOHTADE BRONEERIMINE
RESTORANIALA ÜLEVAADE
LASTEALA „VIHTLALA“
AKREDITEERIMISINFO AJAKIRJANIKELE

Kilingi-Nõmme Suveaias 4. juulil toimuvale hubasele muusikafestivalile Schilling on alanud
ööbimiskohtade broneerimine. Saadaval on uue spordihoone põrandapind 200 meetri
kaugusel festivaliplatsist ning turvatud telkla algklasside koolimaja hoovil, mis asub 100 meetri
kaugusel festivalialast. Ööbimisvõimalustest leiab täpsemat teavet festivali kodulehel
(http://schilling.ee/2015/majutus), mille kaudu saab ka mugavalt ööbimiskohti broneerida
(kuni 2. juulini, kaasa arvatud). NB! Tihemetsa ühiselamus kahjuks seekord ööbimisvõimalust ei
ole.
Schillingu külastajad, kes lisaks muusikale jahivad festivalidel ka kulinaarseid elamusi, ei pea
pettuma ka tänavu. Festivali restoraniala esitleb rahvusvaheliste maitsete virvarri, millega saab
lähemalt tutvuda Schillingu kodulehel (http://schilling.ee/2015/sook/). Kohal on vanad
lemmikud Põhjaka Mõis ja eelmisel aastal veenva debüüdi teinud aasia restoran Riis. Jaapani
kööki esindavad Kyabetsuyaki tänavatoit ja uue tutvusena Sushimon. Gruusia lihahõrgutistega
tuleb Tbilisi Tartust. Mullust menu käsitööõllesõprade seas on kordamas Gambrinuse
Õllesaatkond (Karmo Tüür), kohvigurmaanide rõõmuks naaseb Rohelise Maja Kohvik
Viljandist ja juba tuttavas kohast leiab Nautimuse veiniala. Suveaias asuv “Tareke” sünnib üheks
õhtuks ümber kohvikuks “Jaak”, tarekese lähistele avaneb Hõbe kokteilibaar ning mitmel
pool voolavad Lapin Kulta õllekraanid. Viimasel ajal populaarseks osutunud food-truck'idest
vurab Schillingule Hungry Karl mereteemalise menüüga. Ameerikapärane burgerirestoran
Diner on väljas veiseburgeritega. Platsil on meeleolu loomas lauakesed kohalike kokkadeküpsetajate värske kätetööga ja LaMuu jäätisekäru.
Laste ja lapsemeelsete rõõmuks rullib end seekordsel Schillingul neljaks tunniks lahti aurav ja
salapärane ala – Vihtlala. Sellel isemoodi võlumaal saab näha, kui mitmeotstarbeline võib olla
üks saunaviht. Võib veenduda, et see sobib nii lõbustamiseks kui tervendamiseks, kasutamiseks
hokikepina, teatepulgana, pintslina ning maitseb hästi küpsisetaignas. Udusse mattunud
kaselabürindi sügavustes võtab julgemaid jutule müstiline Saunanaine ja leiliga seotud
füüsikalis-keemilisi tagamaid seletab lahti Teadusteater. Müügil ka tüüpilisem saunavarustus scheep, leilimps, sokk jne. Vaata lisa: http://schilling.ee/2015/lastele
Schillingu muusikaprogrammi kuuluvad sel aastal Peaking Lights (US), Rangleklods (DK),
Simian Ghost (SWE), Siinai (FI), Vaiko Eplik & Eliit (EE), Mumrunner (FI), D-Pulse (RU),
Polly (RU), Würffel (EE), Micucu (EE), She Bit Her Lip (EE) ja Chungin & St Cheatersburg
(EE).
NB! Ajakirjanikud saavad festivalile akrediteeruda kuni 3. juulini (k.a.). Palume saata
sooviavaldus e-postiaadressile tauno@schilling.ee, märkides ära esindatava väljaande ning
festivali eel- ja järelkajastamise viisi.
Esinejate fotod pressile: http://schilling.ee/2015/press
Festivali koduleht: http://schilling.ee

Schillingu piletid on müügil Piletilevis ja maksavad kuni 3. juulini 30€ ning festivali
toimumise päeval 4. juulil 35€ (vabade kohtade olemasolul). Kuni 16-aastased (k.a.),
pensionärid ja invaliidid saavad festivalile tasuta (dokumendi alusel).
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