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HEA RINGIJUHENDAJA, HUVIJUHT, TREENER, KEHALISE KASVATUSE JA LIIKUMISÕPETAJA!

Võimlemispeo loomevanker on taas veerema hakanud – seekord juba VI Eestimaa võimlemispeo poole.
Eestimaa võimlemispeo pealavastaja koos oma meeskonnaga ootab Teid kõiki aktiivõppe päevale 17. oktoobril 
Tartusse ja 18. oktoobril Tallinnasse.

Aktiivõppe päeval saate vastused küsimustele: 
Millest seekordne võimlemispidu räägib ja milliseid väärtussõnumeid kannab?
Kes pidu teevad ja millised saavad olema kavad?
Mis ootab ees võimlemispeo protsessis osalevaid rühmi?
Millal ilmuvad õppematerjalid ja toimuvad aktiivõppe päevad, esitlused ja eelproovid?

VI EESTIMAA VÕIMLEMISPIDU ”KINGITUS”

4. juulil 2021. aastal toimub Tallinnas Kalevi Keskstaadionil järjekorras juba VI Eestimaa võimlemispidu, mis see-
kord räägib loo kingitusest ja kinkimisest! Iga võimlemispeo kava autor on kirja pannud oma parimad ja siiramad 
soovid kutsumaks Teid, armsad juhendajad, seminarile ja rühmadega peole.

Saame tuttavaks Kai Esnaga ja tema meeskonnaga:

Pealavastaja Kai Esna on endine iluvõimleja ning spordipedagoog, kes igapäevaselt tegutseb 
aktiivse võimlemisõpetajana ja juhib Võimlemisklubi Rüht Pärnumaal. Eelnevatel Eestimaa võim-
lemispidudel on ta olnud daamide kava autor. Kai eestvedamisel on edukalt käima läinud Pär-
numaa võimlemispidude traditsioon. 2021. aasta peo sõnumis ütleb Kai, et meri meie ümber on 
puhas ja võimas. Hoiab meid ühtsena ja liidab. Kalev on võimlejaid hoidnud oma paadis. Koos 
oleme reipad ja julged, täis pealehakkamist ja avastusrõõmu. Vahel mõtlikud ja igatsevad, vahel 
rõõmustame pisiasjade üle. Armastus ja sõprus viivad meid edasi. Tuleb kasutada oma võimalu-
si vahel riskida. Kui suudame leida endas hoolivust ja elurõõmu, siirust ja üksteisemõistmist 
– liigume edasi! Läbi oma kavade kingivad võimlejad emotsioone – oleme terved ja tugevad! 
E l u   o n g i   K I N G I T U S !

Läbi võimlemise kingime emotsioone, mis annavad elule kordumatu ja meeldejääva värvi – avastusrõõm, 
kirg ja vaimustus, mõtisklus, inimestevahelised suhted, sõprus, armastus..  Side ajalooga –  Idla, rahvatantsijad, 145 aastat esimesest Eestimaa Turnipeost.. Kingitus iseendile – oleme terved, täis entusiasmi ja meid vaimustavad erinevad tegemised.
Pealavastaja assistendid: Riina Voolpriit, Sirje Eomõis, Anu Nõmm
 
Me ise oma elu alati ja kõikjal loome
Sinna valgust, värve ja palju muudki toome
Hoia endas ausus, julgus, siirus, avatus
Nende abil avaneb ka lukustatud uks
Jäädes iseendaks alati
On süda hingerahust avali
Oma mõtteid ja unistusi vaid ise ellu saame viia
Julgus unistada, see annab meile tiivad´…

/lühendatud...  Annamaria Venski



Tere, armsad beebikoolide võimlemise- ja muusikaõpetajad!

Lastega koosveedetud aeg pakub rohkelt värvikirevaid emotsioone ja hoiab perekonda ühtsena.
Tänaseks on paljudest beebidest saanud ise lapsevanemad, kes nüüd omi lapsi treenivad.
Muusika on kirjutatud Jaan Kirsi poolt, selle saatel on Vaherite perekond propageerinud beebivōimlemist 
ja tsirkusekunsti nii siin, kui sealpool piire. 
Beebi- ja väikelaste kava autor: Vello Vaher, assistendid: Lembi Vaher, Solvi Kruus

Kallid väikesed sõbrad! 

Mängulustlik lähenemine toob sära silma ja paneb liikuma iga väikese inimese! MÄNG on väikese inimese töö!
Lasteaedade kava autor: Katre Jaani, assistendid: Merit Ratnik, Helle Laanes

Head 1.-4. klassi võimlejad ja liikujad!

Uudishimu, vaimustus ja sõprus on need, mis meid sellel teekonnal saadavad. Koos teiega avastame maail-
ma ja läbime selle põneva ja rõõmsa tee. Teekonnal saavad meist kindlasti parimad sõbrad ja truud kaaslased!
1.-4. klassi kava autor: Margit Saidla, assistendid: Maris Kallus, Ingrid Hamer

Head 5.-9. klassi noored!  

5.-9. klassi noored on täis särtsu ja energiat ning üheskoos toome selle väljakule. Pakume publikule rõõmu ja 
tantsulisust, head emotsiooni ja palju naeratust. Nooruslik elujõud on kingitus, mis paneb meid kõiki elama! 
5.-9. klassi kava autor: Liisa Laine, assistendid: Mare Paist, Hannali Pihlamägi

Head Gümnasistid ja Tudengid!

Ühiselt loomine ja ühise energia jagamine suurel väljakul on alati nii palju enamat kui lihtsalt esinemine. 
Võrratu emotsioo nannab tiivad nii esitajale kui vaatajale ning see meeletu energia kannab kingitusena 
veel pikalt pärast viimast ülesastumist.
Gümnasistide ja tudengite kava autor: Marju Asarov, assistendid: Avelin Alliksaar, Birgit Orulaid

Head Valikühmad!

Võimlejate jaoks on võimlemine elustiil, sest üles kasvamine käib võimlemise keskel. Treeningutega alus-
tatakse varases nooruses, treenitakse suurtel koormustel aastaid, isegi aastakümneid. Selle teekon-
na jooksul saavad treeningkaaslastest meie sõbrad, meie teine perekond, kellega koos tuleme läbi tul-
est ja veest, naerame ja nutame, loome imelisi ühiseid mälestusi! Koos toome päikese välja, lööme laineid 
ja kingime Kalevile killukese oma sõprusest ja särast – ja seda sõna otseses mõttes, sest see vahend loob 
võimalused need pildid staadionile tekitada! Võidud ja kaotused tulevad ja lähevad, kuid sõprus jääb!
Kava “Sinuga koos” räägib tugevast sõprusest, selle ilust ja särast.
*Võimlejad – endised/praegused võistlusvõimlemisega tegelevad võimlejad alates 12. eluaastast.
Valikrühmade kava autor: Elina Gorelašvili

Austatud Daamid 1!

ELU ON KINK, mis meile on antud, ainukordne ja kordumatu.
Ma tahan elada just siin ja praegu,
püsti hoides oma enese pead
Ma tahan olla, mitte üksnes näida, 
kelleks loodud olengi ma.
Ma tahan oma mõtteid välja öelda, neid Teiega jagada.
Ja enda valitud teedel käia, seekord, koos Teiega, armsad naised.
/Kasutatud laulu “Elu on kink” mõtteid ja sõnu (s. L. Tungal)
Daamid 1 kava autor: Tea Kõrs, assistendid: Eliise Abel, Kadi Voitka 

Austatud Daamid 2!

Daamid 2 kava on mõnus hetk mõtiskluseks. Nagu tuule käes õõtsuv kuldne viljapõld, sumedal suveõhtul lok-
suv meri või tasa voogavad pilvelaevad. Kava liigutused ja meeleolu on kantud mitme põlve poolt hoitud Idla 
liikumise mõjutustest.
Daamid 2 kava autor: Eveli Makko, assistendid: Ulvi Mägi, Eeva Seera



Head Poisid ja Mehed!

Minu idee ja kingitus oleks teiega koos ehitada üks vinge ja wow–efektiline objekt (joonis) väljakule. 
Meie teemaks on – EHITAMINE.
Poiste ja meeste kava autor: Andre Laine, assistendid: Eneli Rüütli, Allar Valge

Head Rahvatantsijad! 

Rahvatantsijad tantsivad Kalev 120 auks seekord regivärsi saatel, mis on Soome ja Karjala rahvapäri-
muses tuntud kui “Kalevala-mõõt” järgi. Nimelt sünnib just selleks peoks H.-M. Reimanni uuslooming 
Kirile Loo seadele “Ristitantsi”. 
Veel toome tantsupidude meelispaika meie nö “kroonjuveeli” A. Raudkatsi “Tuljaku”, mis saab seekord tõeliselt 
õide puhkeda, seega on osa võtma oodatud kõik segarühmad, kellel eelkõige tants “Tuljak” väga hästi omandatud.
Rahvatantsijate kava autor: Helena-Mariana Reimann, assistendid: Marius Aave, Ingrid Jasmin
 

Head Akrovõimlejad!

Mis saab olla lõbusam, kui sportida koos – risk, meisterlikkus, nooruse uljus ja ekstreemsus käsikäes.
Akro kava autorid: Küllike Ustav, Olga Gogoladze, Andre Org

Head Noored Kotkad ja Kodutütred! 

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kavaks on kujundmarss signaallippudega. Kava muusikaks on reibas marsimuusika 
Albula - Oscar Tschuor. OOTAME KÕIKI OSALEMA!
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kava autor: Piret Torm-Kriis /pilt:Terje Ugandi/, assistendid: Thea Turulinn, 
Robert Kalm

Välisrühmad Kai Randrüüt
Muusikalised juhid Peeter Saan ja Toomas Voll

Vello Vaher Katre Jaani Margit Saidla Liisa Laine

Marju Asarov Elina Gorelašvili Tea Kõrs Eveli Makko

Andre Laine Helena-Mariana 
Reimann

Küllike Ustav Piret Torm-Kriis



OOTAME TEID KÕIKI AKTIIVÕPPE PÄEVALE!

Vali Sulle sobiv kuupäev ja registreeri ennast aktiivõppe päevale Kalevi kodulehel oleva lingi kaudu.
Lõuna-Eesti 17. oktoober 2020  kell 9.00 Tartu. Toimumiskoht: Turu tn  Spordihoone (Turu tn 8, Tartu)
Põhja-Eesti 18. oktoober 2020  kell 9.00 Tallinn. Toimumiskoht: Kalevi Spordihall (Juhkentali 12, Tallinn)

Beebid ja Väikelapsed                             Vello Vaher
Lasteaed                                                      Katre Jaani
1.-4. klass                                                      Margit Saidla
5.-9. klass                                                     Liisa Laine
Gümnaasium/Tudengid                            Marju Asarov
Eliitrühmad                                                  Elina Gorelašvili
Daamid 1                                                       Tea Kõrs
Daamid 2                                                      Eveli Makko
Poisid ja Mehed                                         Andre Laine
Rahvatantsijad                                           Helena-Mariana Reimann
Akrobaatika                                                 Küllike Ustav, Olga Gogoladze, Andre Org
Noored Kotkad ja Kodutütred               Piret Torm-Kriis

Kai Esna / Pealavastaja                            Lembe Laas / Võimlemise valdkonna juht
+ 372 5348 0318                                          + 372 5343 7268
kaivoog@gmail.com                                 lembe@eestikalev.ee

Andre Org Olga Gogoladze


