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Hea lugeja!
Suvi on täies hoos ja seekordne Teataja 8. number toob Teieni jälle kohalikke aktuaalseid
uudiseid. Siit võid leida ka erinevaid sündmusi, millega ehk oma päevi sisustada.
Kui tahad ise midagi lisada, läheta oma teade, mida kõigiga jagada, aadressile
teataja@kadrioruselts.ee ja Sinu sõnum läheb järgmisesse Teataja numbrisse. Pikemad
arutelud ja arvamuseavaldused on seltsi kodulehel www.kadrioruselts.ee. Kiired sõnumid
saab saata kohalike maililisti kadriorukohalikud@googlegroups.com.

Uudised

Vaata kõiki

● Vesivärava tänava jalakäijate ala
Eelmisel nädalal jooniti lõpuks linna poolt Vesivärava tänavale jalakäijate ala. Kuna
raha korralikuks kõnniteeks ei ole, siis asi seegi. Jalakäija, kuidas tundub, kas on
abi?
● Lisainfo remonditööde kohta
Liiklusteemadest veel – Kadriorg on kõiksugu tee- ja veetöödest räsitud ja piiratud,
vaata ametlikku infot Tallinna kodulehelt teetöödest SIIT>> ja operatiivinfot
SIIT>>. Kojujõudmine on küll pikalt raskendatud ja pidevad veekatkestused
kipuvad nii üllatama kui väsitama, aga loodetavasti ju ikka parema nimel!
● Avalda arvamust liikluskorralduse osas!
Varsti avame seltsi kodulehel arvamusteavaldamise võimaluse liikluskorralduse
osas, sest siin võiksid kesklinnas elavad inimesed küll oma arvamust omada ja
julgeda seda väljendada. Huvitavat lugemist liikluskorraldusest vaata SIIT>>.
● Seltsi esindaja osales Tallinna haljastuse arengukava SWOT analüüsi
koostamisel
12. juunil toimus Tallinna Linnavalitsuse poolt korraldatud haljastuse arengukava
SWOT analüüsi koostamine. Kohtumisel osales ka Kadrioru Seltsi liige Kerttu Kõll.
SWOT-i koostamise eesmärgiks oli selgitada kesklinna haljasaladega seonduvad
tugevused ja nõrkused, kuna Tallinna Linnavalitsusel on plaanis hakata koostama
uut haljastuse arengukava. Uus arengukava peaks valmima detsembrikuuks.
● Uus kohvik Kadriorus!
Kalamaja on Kadriorgu saabunud! Kalamaja armas ja menukas Boheemi kohvik avas
nüüd Kadriorus oma väikese haru, vaata täpsemalt SIIT>> ja astu läbi!
● NOP läks üle suveajale. NOP on suvel avatud kella 22-ni. Ära unusta NOP-i ka
Vanalinnas.
●

Kohalike äride, teenuste ja proffide reklaamid, millega soovitav tutvuda ja hea
teada, on üleval seltsi kodulehel kuulutuste>> ja kohalike teenuste>> all.

Muud huvitavat Kadriorus

● 22. juulil kell 16:00 Kadrioru pargi ekskursioon, algus päikesekella juurest. Juhendab
Kadrioru Pargi muuseum-raamatukogu kuraator Elle Pent. Tasuta.
● 22. juulil algusega kell 18:00 tähistab Kadrioru park oma 294. sünnipäeva, vaata

lähemalt SIIT>>. Tule “koduaeda”, kohalik!
Kontseditega esinevad Riho Sibul, Liisi Koikson ja Dagö. Tasuta.
● 26. juulil kell 18:00-19:00 Piknikukontsert „Barokiaja laulud“ Kadrioru pargi
Kontertväljakul. Sissepääs piletiga.
● 1.–5. augustil kell 19:00-23:00 Kontserditesari „Suvegurmee“ Kadrioru lossi Lilleaias.
Sissepääs piletiga.
● 13. augustil kell 20:00 Feist’i kontsert Kadrioru lossi Lilleaias. Sissepääs piletiga.
● 15. augustil Eesti Energia Tervisejooks ja -kõnd Kadriorus.
● 18. augustil kell 17:00 Jalutuskäik Kadrioru pargis. Kogunemine päikesekella ees.
Korraldab asutus Kadrioru Park.
● Eduard Vilde majamuuseumis on avatud uus Peeter SINK’i - vaimuliku, maalikunstniku
ja luuletaja - 110. sünniaastapäevale pühendatud mälestusnäitus “Üle õitsva
kanarbikunõmme II”.
● Kumu publikuprojekti „Minu armastatuim kleit" tähtaeg on 25. juuli 2012.
● Tallinna Lennujaama vanas terminalis (Lennujaama tee 12) on eksponeeritud Kumu
kunstimuuseumi skulptuurinäitus "Edgar Viies (1931–2006), sõjajärgse
modernismi klassik".
● Foto- ja veebinäitus “Tammsaare ja kino” A.H.Tammsaare muuseumis.
● Rewilli huvikoolis toimuvad laste suvelaagrid:
● 23.–27. juulil kell 9:00-17:00 Meisterdamislaager II vahetus.
● 30. juuli–3. august kell 9:00-17:00 Meisterdamislaager III vahetus.
● 6.–10. augustil kell 9:00-17:00 Puutöölaager III vahetus;
● 6.–10. augustil kell 9-17:00 Kokanduslaager V vahetus;
● 13.–17. augustil kell 9:00-17:00 Moe- ja disainilaager III vahetus;
● 13.–17. augustil kell 9:00-17:00 Looduslaager I vahetus;
● 16.–20. juulil kell 9:00-17:00 Looduslaager II vahetus.
● Miia-Milla-Manda muuseumi suvelaagrid:
● 6.–10. augustil kell 10:00-16:00 Laste suvelaager „Saame sõpradeks“ I vahetus;
● 13.–17. augustil kell 10:00-16:00 Laste suvelaager „Saame sõpradeks“ II
vahetus.
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