
8. juuli kell 14.00 Neeme külas

Neeme kalurite päev 
ja rändrestoranide 
festival Lendkala

14.00 Pidulik avatseremoonia
14.00-17.00 - Lastele poni sõit (Obi tall)
Sõidu tasu 3 € (sularahas)

14.10 Neeme pood-kohviku välilaval LOO 
KAMMERKOOR, dirigent Age Imala
(Loo Kultuurikeskus). Asutatud 1997. aastal. Koori esimene esinemine toimus juba 
15. mail Rebala Muuseumi avamisel. Paari aasta pärast tuli koori abidirigendiks Age, 
kes alates 2004.aastast jätkab dirigendina. Koos Agega oleme mitu puuda soola ära 
söönud. Viimaste aastate uueks traditsiooniks on saanud hooaja alguse matk rabasse. 
Sügisel alustame juba 21. hooaega ja võtame lahkelt vastu uusi koorilauluhuvilisi. 

14.40 Päeva programmi ja restoranide tutvustus
Kilupiruka võistluse avamine ja tööde vastuvõtu algus. Töid võetakse vastu kuni kella 
16.00-ni. 

15.00 Sõudevõistlus ja sup teatevõistlus (sadamas) 

Lastele liivalosside ehitamine

16.30 Huvistuudio Õhin RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL, 
juhendaja Lilian Kapp
 (Lagedi). Huvistuudio liikmete arv küünib juba ligi 200 õpilaseni. Siia on oodatud 
nii täiskasvanud kui lapsed-mudilased. On kitarriõpe, aafrika trummiring, folgiring, 
kunstiring, tantsuring. 

16.30 Võileibade valmistamise võistlus lastele
17.00 Ansambel ANNABRE, juhendaja Mait Männik 
(Jõelähtme Rahvamaja)
Koosseis: Silja Moik (alt), Piret Kalmus (sopran), Monika Männik (sopran), Ester Põldma 
(alt), Priit Põldma (bariton), Toivo Tammeri (tenor), Uku Kerner (bariton), Urmas Salu 
(tenor), Mait Männik (bariton). Asutatud 2002. Laulmisest ja üksteisest rõõmu tuntud 
on juba 15 aastat.

17.00 Lastele MULLISHOW
Kohal on Mullimeister, kes pakub efektset kuni 40 minutilist mullietendust. Kus toimub 
etendus, see selgub kohapeal. Väga tugeva tuule puhul toimub etendus rahvamajas.

17.30 Kilupiruka võistlustööde hindamine
18.45 Siiaviske ja päästevesti selgapanemise võistlus 
19.30 KANDLEDUO Ann Kase ja Laura Linnaks 
Koos oleme mänginud paar viimast aastat. Üritame esitada võimalikult põnevaid 
lugusid, et kuulajatel oleks lisaks niisama nautimisele võimalus ka üllatuda. Oleme 
mõlemad lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kandle eriala ja tegutseme 
hetkel kandleõpetajatena Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis ning Saku Muusikakoolis. 

20.00 Autasutamine
20.45 NEEME NOGIA, juhendaja Merike Kahu
(Neeme Rahvamaja, alates 2015. a Jõelähtme Rahvamaja)
Neeme Nogia puhul on tegemist teatraalse showtantsutrupiga, kus mängib tähtsat 
rolli mitte ainult tantsuoskus, vaid ka näitlejameisterlikkus. Neeme Nogia on 
rõõmustanud meid juba üle 15 aasta. 

22.00 Algab tants. Mängib MAIT JA MIKKO MALTISE duo
23.00 Loterii auhindade loosimine

Jõelähtme vald


