麗容 ‑⑱

● 鴨場 農事

血書轟臨調租税壷轟
亡的∈eSl⑱∑㊨重電αpO︺○山

Poftsamaa uhisgumnaasiumis
toimub seしnadaしaしka崎arinさdaし, mis
On Puhendatud Eesti k巾anduseしe
」a k巾anikeしe nlng raamatukogude
aastaしe. Seししega seoses k山astavad

kooしi k巾anikud Heiki Viしep, lしmar
"tomusk‑ Anti Saa「, Eva Roos, Mika

Kerさnen, Eしiis Grigor, Pameしa Maran」a
Heしi Kunnapas, kes viivad 6piしastega
●

しabi vestしus「lngid.

RAiMO METSAMART
Raimo㊥PVS.ee

TU starter programmi

Stidamelahedane, SeSt ta

raames toimuvad t66toad

On Siin k誹nud k6nelaag‑

gumnaasiumile宣1mg Eesti

rlS Ja mitmetel kuldsuude

T66tukassa viib labi t66‑

V6istlustel. ,,See on

toad

minu kooliaja agedama‑

7‑9. klassidele. Sa‑

Pameしa Maran on osaしenud ka Poftsamaaし

Raamatud vanaisadestja vanaemadest on vaga mahukad ning sisaしdavad
rohkeしt p6nevaid fotosid.

Kuしdsuude v6istしusteし.

也ks

●

●

kinni‑

ja intervJueerisin nmg Pil‑
distasin lOO vanaema nmg

raakis raamatukogu saali

Segama muude aladega,

kogunenud也heksandike‑

mis teid tildse ei k6ida.

Kunstnik tuleb kohtuma

Praeguseks on Pamela

kaante vahele sai umbes

le ka inimese sisemaail‑

ka meie kunstihuviliste

Maran v坤a andnud kuus

lOOO lehekulge,

mast. Kui sisemaailm on

6pilastega nmg Viib samu‑

raamatut ‑ kirjutanud, tOi‑

Pamela.

ti lab誼he vestlusrmgl.

metanud ja maksnud k6ik

Kirjutamine on mulle

PalgaS ja fookus on kindel,
hakkavad asjad iseenesest

16dvestuma Ja Paika loksu‑

k也lalisteks olid teise klassi

ma,

lapsed・ Lastekirjanik olla

muti on koolim年JaS kunst‑

test malestustest,

nik Made Balbati naitus.

tab Pamela.

s6nas

Nadala esimeseks k職‑

V坤aandmisega seotud ku‑

a量ati vaga meeldinud′ eSi‑

1aliseks oli Pamela Maran.

lutused・ ,,Kui sa ei ole just

algu alustasing宣ma t66d

Suure osa ajast minu p縫‑

Mihkel Raud v6i Jesper

ajakirjanduses, ilma p縫‑

vas v6ib v5tta ka vaiku‑

Parve, tuleb raamatu val‑

ses m6tisklemine. Kui ma

Jaandmisega vaeva naha・

s6nas ta.

Ka11id noored, te Olete

K肌as kals muusikja
k申anik Heiki Viしep

Lastekirjanik Heiki Vilepl

on vist k也ll也ks ara屯tle‑

oma elu屯hes ,,kohutava‑

mata vahva tunne ‑ Selli‑

tuid kirjutanud ule viie

mas′′ etapIS ‑ te Peate koo‑

ne mu申jai kull, SeSt kohe

tunnen, et On Vaja t鵬d

Uheks vnga p6nevaks ja

aasta, 1isaks kirjastan ma

1is k証ma ehk peate tegema

esimesest hetkest alates

teha, teen ma Seda hasti

mahukaks raamatuks on

ka ajakirju. Ttiseks osaks

asJu′ milleks te olete sunni一

m66dus kohtumine v為ga

intensiivselt. Lisaks teen

n証teks ,,Eesti vanaema‑

minu t66st on korraldada

16busalt. Heiki Vilep lu‑

de lood ja salatarkused・

enesearengu laagreid nii

sisemuses ei soovi teha.

ges alustuseks katkendeid

kel panen ma kokku Ees‑

(Analoogne raamat on ka

Eestis kui v為1ismaal ‑ Viia

地I k6igil on mlngl eriline

Oma raamatuSt ,,Une ‑ Mati

ti suurimat reisiajakirja,

Vanaisadest.) ,,See oli t6es‑

inimesi nalteks Balile, In‑

kutsumus mmgl Oma ala

s6nas Pame量a. Tbma s6nul

ti meeletult suur t66 ‑ k証‑

diasse v6i Sansibarile,

Juurde, aga te Peate eSial‑

on p命1tsamaa ta11e vaga

sin labi k6ik maakonnad

s6nas Pamela Maran, kes

gu oma hingekutsumust

ma ka tel工imust6id, het‑

raamatus tuli juttu muu‑

hulgas ka ptiksi pISSlml‑

vat66ta olen ma raama‑

tud′ aga mida te v6ib‑Olla

01i samuti taitsa selge・ Et

qjab udujuttu.

une‑Matit

teadis muidugl lga laps
‑ mi11ega ta tegeleb, See

SeSt (kellel meist siis sellist
apsu lapsena juhtunud po‑
1ek?), hakkasid Lille tanava

kooli saalis esialgu kostma

tagasisihoitud naeruturt‑
SatuSed, mis hiljem l為ksid

也le 15busaks 16kerdami‑

Seks. See oli tore ja 16bus

kohtumine!

Karjaarinadal P61tsa‑
maa

屯hisgtimnaasiumis

j誹kub, huvitavad kohtu‑

mised samuti.

