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TÖISED TEGEVUSED LASTELE
KOMPAKTNE SAEKETTA LAVA
AKREDITEERIMISINFO AJAKIRJANIKELE

Sellel laupäeval, 2. juulil toimub Kilingi-Nõmme Suveaias järjekorras kümnes festival Schilling.
Tavakohaselt pakutakse festivali külalistele lisaks rikkalikule muusikaprogrammile huvitavaid
kõrvaltegevusi ning mitmekesist söögi- ja joogivalikut nii tuntud restoranidelt kui kohalikelt
kodukokkadelt.

EKA suvekohvik
Schillingu ajaks veereb Suveaia kõrvale Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini ja sisearhitektuuri
osakondade ratastel projektiruum „TIR“, kus festivali ajal toimuvad tudengite juhtimisel töötoad.
Töötubades õpetatakse huvilistele kohviku rajamist menüü kujundamisest mööbli ehitamiseni. Kõik
kavandatu ehitatakse koos osalejatega ka valmis ning suvekohvik “TIR” avab festivalist toibuvale
publikule uksed pühapäeva, 3. juuli hommikul kell 10. Kuni kella 13-ni avatud kohvikus pakuvad
küpsetiste ja kohviga turgutust graafilise disaini ning sisearhitektuuri üliõpilased.

Töised pidustused lastele
Kui emafestival tänavusele juubeliaastale liiga suurt tähelepanu ei ole pööranud, siis lapsi ootavad
Suveaia edelanurgas väikesed, ent väsitavad pidustused. Nagu Eestis kombeks, tõmmatakse
peolesaabujad kõigepealt neile endalegi märkamatult talgutöödele, et saaks ikka naha märjaks ja et
kringel pärast pikas lauas magusamini maitseks. Talgud kestavad 15:00 kuni 19:00.

Muusikaprogramm ja Kompaktne Saeketta Lava
Schillingu rahvusvahelisse muusikaprogrammi kuuluvad seekord British Sea Power ja The KVB
Inglismaalt, Pinkshinyultrablast Venemaalt, Jaakko Eino Kalevi ja Black Lizard Soomest, The Embassy
Rootsist ja Garden City Movement Iisraelist. Eestit esindavad Pastacas, Levski, Öökülm, Mick Pedaja
ja SU-MU.
Schilling jätkab ka seekord pealavast erineva meeleoluga kõrvallavade traditsiooni. Varasematel
aastatel on väike lisalava kandnud nime Pehulava, Oleg Kosjugini Nimeline Rulalava ja C-lava. Sama
rolli täidab sellel aastal Kompaktne Saeketta Lava. Mõõdukalt võssakasvanud kraavipervele kerkival
erilaval astuvad üles Pastacas ja Öökülm.
Festivali väravad avanevad laupäeval 2. juulil kell 14. Esimene ansambel alustab kell 15 ja viimane
lõpetab kell 3 öösel. Täpsem ajakava: http://schilling.ee/2016/ajakava/
Festivalipäeva esimesest poolest teeb meeleoluka otseülekande Raadio 2 oma ülekande-bussiga.

Akrediteeringud
Ajakirjanikud saavad festivalile akrediteeruda kuni 1. juulini (k.a.). Palume saata sooviavaldus epostiaadressile tauno@schilling.ee, märkides ära esindatava väljaande ning festivali eel- ja
järelkajastamise viisi.
Esinejate fotod pressile:
http://schilling.ee/2016/press/

Festivali piletid on müügil Piletilevis ja maksavad kuni 1. juulini (k.a.) 35 € ning festivalipäeval ja
väravast ostes 40€ (vabade kohtade olemasolul). Tasuta pääsevad Schillingule kuni 16-aastased
(k.a.) lapsed, kes on lubatud festivalile ainult koos saatjaga, samuti invaliidid ja pensionärid
(soodustust tõendava dokumendi ettenäitamisel).

Öömaja broneerimine:
http://schilling.ee/2016/majutus
Kuula Schillingu esinejaid Spotify's:
https://open.spotify.com/user/schillingfestival/playlist/1zBNEW84pPHazW66UQ7MKi
Schillingu menüü:
http://schilling.ee/2016/sook/
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