
Mälestused, muljed, arvamused… 
 
Kirjuta veidi mõtteid üles ning pane oma nimi ka juurde :) 
 
 
 
 

Mina osalesin EYC esimeses töötoas “Aken maailmale” näitlemise grupis. Koos lauljate ja            
tantsijatega valmistasime nelja päevaga muusikali stiilis etenduse. Etteastele nii nagu ka kogu EYC             
üritusele oli seatud teemaks demokraatia. Lavastasime viis stseeni, tantsu ja laulu, kus käsitlesime             
tähtsaid sündmusi poliitiliste, sotsiaalsete, ühikondlike ja seksuaalõiguste vormimise ajaloos. Iga          
näitlejate lavastatud stseen oli sissejuhatuseks lauljatele ja tantsijatele. 

Esimene stseen oli prantsuse revolutsioonist (muusikal “Les miserables” laul “Do you hear the             
people sing”), mille harjutamiseks õppisime koos lavavõitlust. Sellised harjutused nõudsid head koostööd            
ja usaldust, mis oli uutmoodi ja põnev katsumus töötades pea võhivõõraste, teist keelt kõnelevate              
noortega. Stseen kujutas, kuidas lihtrahvas valitsuse ja ebaõigluse vastu mässas.  

Järgmisena töötasime muusikali “Newsies” lauluga “Seize the day” sissejuhatamisega. Stseeni          
eesmärgiks oli tõsta esile negatiivset ja kannatunud ühiskonda; näidata, et tähtis on seda märgata ja selle                
vastu midagi ette võtta.  

Kolmas stseen (muusikal “Hair”, samanimeline laul) tuli Vietnami sõja ajast. Näitasime, kuidas            
inimesed hipsteritesse teisiti suhtusid, kuna neil oli omamoodi ja teistsugune stiil. Nii ruttasimegi             
lavatagusesse ruumi, et hipstereid kehastavad näitlejad saaksid haarata omale parukad ja ümmargused            
prillid. 

Nüüd, neljandas stseenis (“Rent”- laul “Seasons of love”), tulid kõik “hipsterid” lava ette ja              
võtsid oma parukad ja prillid peast, et näidata oma tõelist välimust. Lavale tulid ka kaks meigi ja                 
parukatega poissi, kes kandsid enesega vikerkaare lippe. Nii näitasime, kuidas seksuaalsused on            
samaväärsed ja on oluline olla see, kes oled ning aksepteerida teisi nii nagu nad on. 

Viimaseks oli laul “Somewhere” muusikalist “West side story”, milles näitlejatel ja tantsijatel            
erilist lavategevust ei olnud. Laulu jooksul võtsime kõik käest kinni. Sel moel jäi viimaseks sõnumiks               
lihtsalt– armastus. 

Kuid seda kõike poleks saanud teha ilma juhendajate ja lavataguse tiimita, kes vastutasid lava              
ehitamise, söögi ja korralduse eest. Minu grupi juhendajad olid kõik väga armsad. Mehel, kes näitlejatele               
lavategevust õpetas, tulid meie etenduse ajal lausa rõõmupisarad silma. 

Töötoas me ei tegelenud siiski ainult näitlemisega, vaid ka ühiste harjutuste ja mängudega. Ühel              
päeval arutlesime ka selle üle, kuidas teatriga demokraatiat portreerida, kus tuli palju häid ideid. Näiteks:               
andes juhtrollid erinevatest rassidest ja seksuaalsutest inimestele; andes tegelastele kompleksed ja           
isikupärased iseloomud lähtumata stereotüüpidest; lavastades erienvaid ajaloolisi sündmusi, kus         
demokraatia eest võideldi (nagu ka meie oma etenduses tegime) jpm.  
 
 

Olen ääretult tänulik, et mulle võimaldati sellises projektis osalemine. Kohtasin nii palju toredaid,             
intelligentseid ja erinevaid inimesi, kes õpetasid mulle tohutu palju.  



Ühel õhtul leidsin ennast rääkimas ühe läti tüdrukuga. Arutasime huvitavatel ja tähtsatel teemadel             
nagu feminism ja demokraatia. See oli väga mõnus kogemus leida endale selline noor ja andekas tüdruk                
mõttekaaslaseks. Sain ka Taani, Soome ja Küprose elukorralduse kohta rohkem teada ning paremat             
allikat, kui kohalikud noored ise, arvatavasti ei leidugi. 

Külaskäik Taani noortemajja oli samuti väga inspireeriv kogemus. Külastasime kohalikku          
noortemaja, mis on rajatud kooli ja kortermajade juurde. Seal elab palju teise põlvkonna pagulasi ja ka                
sõjast naasenud inimesi, kes suures osas elavad riigitoetustelt. Südantsoojendav oli näha, kuidas            
noortemaja on lastele teise kodu eest. Nende mentorid on väga investeeritud noorte ellu ja tegelevad nii                
kooli, politsei, kui ka peredega; käivad koos ekskursioonidel ja aitavad noori õppimistega. Ja seda kõike               
väga väikese raha eest. Armas on näha, kuidas kõik üksteist toetavad ja aitavad kritiseerimise asemel.               
Eesti vanasõna peab siinkohal paika– kui näed laita, tule ja aita. 

 
 

-Kadri Kivisik 
 

 
 

 
-Heiki ja Jennifer Taani noortekeskuse juures 

 
 



 
-Jennifer ja Kadri soome poiste Ericu ja Eetuga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. septembril algas kauaoodatud õpilastele suunatud projekt “European Youth         
Consensus 2017”, meie lend Taani väljus kell 6.20 hommikul. Meil, Eesti delegatsioonil, oli             
projekti raames valmis disainitud ainulaadne T-särk ning eestimaalaste ajaloost kõnelev lavastus.           
Samuti oli iga delegaat varunud projekti jaoks endale mõned Eesti kommid või šokolaadid, mida              
uutele tuttavatele jagada. Projekt oli taganud igale delegatsioonile transpordi lennujaamast          
sihtlinna - Aarhusesse, mis on see aasta Taani kultuuripealinn. Samuti oli meile kõigile             
broneeritud hotellitoad ning toitlustus kolm korda päevas. 

Billundi lennujaamas ootas meid juba rõõmsameelne projekti eestvedaja Lars Olsen, kes           
organiseeris meile transpordi projekti keskusesse. Aarhuses kohtasime sadu noori delegaate ning           
mitmeid koordinaatoreid, kes andsid kõik endast oleneva, et muuta see projekt meile            
meeldejäävaks - see neil ka õnnestus. 

Mina olin töötoas “Kunst ja disain” - nelja päeva jooksul tutvustati meile erinevate             
riikide kultuuri ja ajalugu, demokraatia tähtsust ning noorte õigusi. Samuti saime me            
professionaalide juhendamisel küpsetada Taani traditsioonilisi lihapalle ning disainida        
demokraatia temaatilise T-särgi (Lisa 1), mis jäi kõikidele osalejatele koju mälestuseks. Lisaks            
tutvustasid kohalikud noored meile Aarhuse uusimat ning kõige modernsemat elamurajooni          
Aarhus Ø ning kohalikku kunstimuuseumi Aros, mis on analoogne Eesti KUMU-ga. Projekti            
eestvedajad ei unustanud ka korralikku adrenaliinilaksu - kõikidel oli võimalus minna kaatriga            
merele (lisa 2) ning nautida läbi meeletu kiiruse Aarhuse ilu ka merepinnalt (lisa 3).  

EYC oli meile taganud väga tiheda päevagraafiku ning õppetöö tänapäevases koolimajas,           
mis asus vaid paarikümne minuti bussisõidu kaugusel meie hotellist. Igapäev algas kella            
seitsmest hommikusöögiga ning lõppes kell üheksa õhtul sõiduga hotelli.  

Arvan, et projekt on koostatud väga läbimõeldult ning hoolikalt, kogu töö sujus hästi             
ning probleeme ei tekkinud kordagi. Olen tohutult rahul, et selles projektis osalesin ning mul oli               
rõõm tutvuda nii paljude noorte inimestega üle terve Euroopa. Taani ilm võib küll olla väga               
bipolaarne, kuid see ei rikkunud minu elamust - aitäh Eesti delegatsioon selle vinge seltskonna              
eest! 
 

-RAIMOND ELHI 



 
-Lisa 1 
 

 
-Lisa 2 



 
-Lisa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.- 15. septembril toimus projekt “European Youth Consensus 2017” , millises mulle 
vedas osa võtta. Eesti delegatsioonil olid valmis disainitud ainulaadsed T-särgid ning 
eestimaalaste ajaloost kõnelev lavastus. Samuti oli iga delegaat varunud projekti jaoks endale 
mõned Eesti kommid või šokolaadid, mida uutele tuttavatele jagada. väärib märkimist, et Eesti 
delegatsioon oli ainuke, kes tegi niisuguse sügava ja kreatiivse ettevalmistuse.  Projekt oli 
korraldatud Aarhuses, mis on see aasta Euroopa kultuuripealinn. Terve nädal korraldustiim 
tegikõik, mis oli nendest võimalik, et noored delegaadid,neid oli u. 250-300 inimesi, nautiksid 
Taanis olekut ja projektis osavõtmist.  
Mina olin töötoas “Food for the future” - nelja päeva jooksul me jõudsime teha üsna palju tööd. 
Meil olid diskussioonid, töötoad, mis kandsid eesmärgi tutvustada noori uute toidukultuuri 
võimaluste ning põllumajanduse ja loomakasvatamise probleemidega tänapäeval. Saime osa 
võtta piima degustatsioonil ja valmis teha oma müsli. Ka olid päris lahedad kokkandus töötoad, 
kus tegime vetikatega salati, toiduussidega wrapi ja lõppuks hummuse. Sain endale ka oma 
disainiga sildi teha. Filmi “Home” vaatamine ja arutelu panel discussion moodi oli väga tore. Oli 
päris lahe asjatundja toolis istuda ja avaldada oma arvamust teistele ning teada, et sind 
kuulatakse ja nõustakse. Projekti eestvedajad ei unustanud ka korralikku vabaajaveetmise peale 
mõista; nad andsid meile adrenaliinilaksu - kõikidel oli võimalus minna kaatriga merele ning 
nautida läbi meeletu kiiruse Aarhuse ilu ka merepinnalt; ka andsid võimaluse vaadata kuidas 
töötavad noortekeskused Taanis; terve nädal oli ka võimalus filmi vaadata/ spordi teha/ 
vabatahtlikkus töötoas osaleda/ muidugi uute inimestega 
suhelda. 
EYC oli meile taganud väga tiheda päevagraafiku ning õppetöö tänapäevases koolimajas, mis 
asus vaid paarikümne minuti bussisõidu kaugusel meie hotellist. Igapäev algas kella seitsmest 
hommikusöögiga ning lõppes kell üheksa õhtul sõiduga hotelli. 
Arvan, et projekt on koostatud väga läbimõeldult ning hoolikalt, kogu töö sujus hästi ning 
probleeme ei tekkinud kordagi. Olen tohutult rõõmus, et selles projektis osalesin ning mul oli 
hea meel tutvuda nii paljude noorte inimestega üle terve Euroopa. Taani ilm võib küll olla väga 
ebapüsiv, kuid see kuidagi ei rikkunud minu elamust!                               VALERIA POTŠINOK 



 
 

 



  
„Demokraatiline disain“... Mida see küll võiks endast kujutada? 
Mõtiskledes magava kaasteelise kõrval ja samal ajal teed rüübates olin teel Billundi lennujaama             
poole. Reisiseltskond, pagas ja ka meie kallis kordinaator, Marge, olid kõik jõudnud lennukile             
ning enamus üritasid magada, teenides tagasi sellel ööl tänu hilisele pakkimisele saamata jäänud             
und. Algus meie 5-päevaselisele seiklusele oli tehtud ning väike hirm oli ka südames. Ehk ei               
suuda ma piisavalt hästi inimestega suhelda? Inglise keeles rääkida? Oma töötoas hakkama            
saada? Oleks ma tol hetkel vaid teadnud, kuidas see tegelikult välja kujuneb, ei oleks ma ilmselt                
mureraasugi tundnud. 
  
Juba esimesel bussisõidul sobitasime sõprust Küproselt pärit noormeestega, kes lõunamaalastele          
omaselt jäämurdmise vahele jätsid ning asusid kohe asja juurde alustades vestlust küsimusega:            
„Kelleks te tahate suurena saada?“ Eestlasliku häbelikkusega vastasime neile ning kuulasime ka            
nende ambitsioone. Erinevad ja erilised inimesed. Saime esimesena välismaalastega suhtlemise          
maigu suhu ja tundus, et asi sai ainult paremuse poole pöörduda. 
  
Õppisime Aarhusi imeilusat linna tundma, sõime tohutult maitsvaid Taani võileibu ja           
lõbutsesime, kuni hotelli saime. Algaski programm. Esitasime oma erakordselt kaasakiskuva          
kava ning kuigi närveerisin palju enne meie etteastet, sain veel terve nädal kuulda komplimente              
selle kohta. Suhtlemisega oli nagu ikka – algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Niisiis                
veetsime esimese õhtu suurel määral kaasmaalaste seltsis, kui välja arvata ühte ülientusiastlikku            
Taani neiut, kes isegi eestlaste grupipildile sattus. Veidral moel armas. 

   
Kaks järgnevat päeva möödusid linnulennul. Töötoas toimetades, arutledes olulistel teemadel          
ning maalides, maalides ja veelkord maalides. Ma olin motivatsiooni- ja inspiratsioonituhinas           



ning omas elemendis. Suutsin leida hulganesti uusi sõpru, kes tegid töötas veedetud tunnid             
lõbusaks ja harivaks ning minu kunstitöö oma konstruktiivse kriitikaga palju paremaks. Ma ei             
tea kas asi on selles, et meie maal pole komplimenteerimine moes, kuid kiideti mu tööd seal nii                 
palju, et ehmusin isegi veidi. Olin üks vähestest, kelle grupis polnud ühtegi eestlast peale minu               
ning arvan, et leidsin tänu sellele sõbrad kiiremini ja paremini, kui oleksin muidu. Jääda oma               
mugavustsooni on lihtsalt inimesele omane. 

 
Projektiks oli meie töötoas „Free Wall“. United Nations on seadnud aastaks 2031 17 eesmärki,              
et jõuda parema tulevikuni. Vaesuse kaotamisest kuni soolise võrdõiguslikkuseni, seal on kõik            
olemas, mis maailmas on veel valesti. Keskendudes neile eesmärkidele, püüdsime läbi kunsti            
neid edasi anda. Iga pintslitõmbega muutusid need sihid meile südamelähedasemaks ja           
loodetavasti nii ka igale inimesele, kes meie kunstitööd vaatas ja vaatab tulevikus. Kõik see              
pakkus meile palju kõneainet ja usun, et oleme kogu grupiga nüüd veidi rohkem pühendunud              
nende realiseerimisele. Üksi ei tee me palju ära, kuid oma mõtteid ja ideid edasi andes jõuab                
inimkond kaugele. Tänu sellele üritusele usun sellesse mõttelaadi ja ka maailma tulevikku aina             
enam. Nii saame edasi viia ka Eestit. 

   



Kunst käib käsikäes kõigega, mis on inimkonnas valesti. Tuuril Aarhusi suurimas 
kunstimuuseumis tutvustasid kohalikud õpilased meile demokraatia ja inimõiguste rikkumisi 
Taani ajaloos läbi kuulsatele maalidele peidetud sõnumite ja vihjete. Väänatud tammepuud, 
sümboliseerimas murtud monarhiat ja kuldsed raamid kodutute poolt kirjutatud abipalvete 

ümber – see kõik mõjutas mind emotsionaalselt väga suurel määral ning pani meid väärtustama 
vabadusi ja õigusi, mis meil on praegusel hetkel palju enam. Demokraatia tõesti on halb, aga ta 

on parim mis meil pakkuda ning teeb igal juhul silmad ette kõigele muule.

 
  
Vahepeal jõudsime veeta aega ka Taanile kui heaoluriigile omaselt, lõbutsedes. Vabaajategevuse 

raames viidi meid suurel määral õpilaste poolt juhitud ekskursioonile Dokk1-te, ehk Aarhusi 
uude ja väga uhkesse raamatukokku, kus hiljem ka meie tööd üles pandi. Siis suundusime 
kondimootori abil Lõuna-Aarhusi noortelinnavalitsuse majja, kus saime rääkida, muffineid 

kaunistada, neid siis süüa ja nautida üksteise seltskonda. Seltskond oli kirju, kuid seal leidsin 
endale kõige rohkem uusi kontakte. Mängisime ka lauamänge ja ühel hetkel toodi välja 6 

hiigelsuurt riidekotti, millest sobramismeetodil saime endale mitmeid uusi riideid ja jututeema 
ligi tunniks ajaks. Seal kohvikus tutvusin esmakordselt ka noorte linnavalitsusega, mis on minu 
arvates üks väga vajalik ja lahe projekt. Usun, et ka Tallinn võiks teismeliste leebe kontrolli abil 

paraneda ja noortesõbralikkumaks muutuda.



 

 
  



Meie reisi lõpu algus oli kätte jõudnud. Neljapäeva täitsid kiired viiimased toimetused meie             
projekti kallal, mis sai ka valmis ja jõudis edukalt näitusele. Lõunasöögil jätsime oma töötoaga              
korralikult hüvasti, kuna see oli viimane kord, kui koos töötasime. Pisaraid me just ei valanud,               
kuid nukker oli olla küll. Meid ootas näitus eelmainitud raamatukogus. Imeline oli vaadata, kui              
palju oli EYC noori inimesi harinud ja motiveerinud midagi looma. Iga grupp valmistas midagi              
ilusat ja mõtlemapanevat noortele vaatamiseks. Näituse lõpetas kiire snäkk ja fotosessioon minu            
grupi töö ees, mille üle olin tõesti väga uhke. Võibolla isegi liiga uhke. 
  
Suureks pauguks meie kogemuse lõpul oli klubiüritus, kus esinesid Taani väga suured nimed,             
näiteks Scarlet Pleasure ja Hugo Helming. Veidralt põnev oli lihtsalt tantsida, lõbutseda ja             
naerda inimeste kõrval, kellega paar tundi varem olid arutanud tõsistel maailma mastaabis            
teemadel. Aga see pidu sööbis minu mällu. Muusika, mälupiltide ja hea fiilingu näol. Nüüd oli               
aeg tõeliselt hüvasti jätta. Kallistasime, andsime lubadusi, mida me kunagi ilmselt ei täida, kuid              
tore on loota ja lubada, et suhtleme edasi. Siiamaani oleme isegi sellega hakkama saanud. 
  
Üleüldiselt oli üritus täiesti uskumatult võimas. Muutis mu mõtteviisi, aitas mul ka teisi muuta ja               
jääb kindlasti elu lõpuni meelde. Suur aitäh Reet, Marge, meie reisiseltskond ja Aarhusi linn.              
Teie antud võimalus on andnud mulle väga palju juurde. Esimest korda üle pika aja olen               
veendumusel, et kui meie, noored, piisavalt pingutame, on maailma tulevik helge. Loodan, et             
kõik noored jõuavad kunagi selleni ning demokraatia abiga muudame oma kodu paremaks            
paigaks. 
  
  

-HANNA ELIIS TALVING 
 
 


