
MIS TOIMUB JAANITULEL 
18:00 - 20:00 JAANITURNIIR 

TENNISES - sportlik, kuid mitte liiga 

väsitav sissejuhatus Jaaniõhtule. Võistlus 

toimub "igamehe paarismängu" 

põhimõttel st. kõige tugevam mängib 

paaris kõige nõrgemaga jne. ning põnevust 

peaks turniiril jätkuma igal tasemel 

mängijatele. Suurema osavõtjate arvu 

korral mängime kiirlõppmängude 

põhimõttel. Kõik mängijad on väga 

oodatud, kuid palun ennast kindlasti 

eelnevalt registreerida aadressil: 

artkuum@hotmail.com või telefonil 

5017127 hiljemalt 20.06.  

19:00 - 21:00 IRU TÄIKA - tule müü 

oma üleliigsed asjad maha! Meil kõigil on 

kodus asju, mida endal vaja ei lähe, aga 

mida minema ka ei raatsi visata. Võta ja 

too need asjad täikale, siis saad koju ruumi 

juurde, annad oma asjadele uue elu, ja 

teenid veidi taskuraha. Kellelegi on sinu 

jaoks tarbetuid asju kindlasti väga vaja! 

Ükspuha, kas tuled ostma, müüma või 

vahetama, võta kaasa veidi sularaha 

ja/või oma konto number, siis saad 

ladusalt kaupa teha ja hiljem kasudega 

koju minna. Kauplema on oodatud needki, 

kes suveniire, käsitööd, omatehtud 

küpsetisi vms. pakuvad. Müük algab kell 

19:00, kuid oma kaubaga tasuks kohale 

tulla veidi varem, et saaks asjad aegsasti 

välja panna. (ei teeks paha, kui müügilaud 

endal kaasas on). 

20:00 - 22:00 Traditsioonilised 

Jaanitule sportmängud toimuvad 

kultuuriprogrammi ja ansambli 

vahepauside ajal. Plaanis on välja selgitada 

parimad saapaviskajad, tugevaimad Iru 

küla mehed jms. 

20:00 - 21:00 Kultuuriprogramm sh. 

Jõelähtme rahvatantsijad (Mirjam Sirkase 

juhtimisel) külastasid meid ka üle-eelmisel 

aastal  ja leidsid Iru publiku seast palju 

fänne. Nüüd nad tulevad jälle - pane viisud 

valmis ja tule löö Põhja-Eesti parimate 

rahvatantsijatega koos tantsu! 

Mustlastantsu trupp Diana Otsingu 

juhtimisel on aga midagi uut ja põnevat, 

mis peole temperamenti ja vürtsi lisab.  

21:00 Tule süütamine - ei saa kindlasti 

kerge olema, aga sinu, minu ja meie oksad 

tuleb ükskord ära põletada! Teeme seda 

koos - võta tõhus tulehakatus ja tikud 

kaasa ning paneme ühekorraga lõkke igast 

otsast põlema.  

21:00 - 24:00 ansambel  ABSOLUT - LÜHIS 

Ansambli Absolut-Lühis koosseisu kuulub 

kaks meeshäält. Pillideks on süntesaator 

ja bajaan. Enda kohta kirjutavad nad nii: 

"Kasutame kaasaegset võimendust ja 

jälgime hoolikalt, et heli oleks tasakaalus 

ning kõrvale hea kuulata. Repertuaar on 

enamasti eesti-, vene- ja inglisekeelne - üle 

400 loo. Erineme repertuaari poolest 

tavapärasest ja sobime suurepäraselt 

neile, kes tahavad kuulata ka midagi uut 

tantsubändilt". 



JAANIÕHTU PEAESINEJA: 

ANSAMBEL 

ABSOLUT - LÜHIS  

 
 

 

Absolut-Lühis on mõnus "süldibänd", kellel 

on lai repertuaar tantsumuusikat, mis 

sobib hästi Jaaniõhtul mängimiseks. 

Tegemist on peamiselt pubides, 

restoranides, asutuste suvepäevadel, aga 

ka sünnipäevadel ja pulmades esinevate 

professionaalsete muusikutega. Kes soovib 

ansambliga lähemat tutvust teha klõpsaku 

internetis: www.absolutlyhis.edicypages.com 

Internetiavarustest leidsin ka anonüümse 

peolise poolt antud hinnangu Absolut - 

Lühise kohta: "Meie pulmas mängis 

ansambel Absolut-Lühis. Muusika oli lõbus, 

rütmikas ja mängisid ka neid lugusid, mida 

külalised soovisid. Tegijad on oma ala 

spetsid. Super!!! Mina küll soovitan!!! Ja 

rahvale ka meeldis!!! Lepingu järgi pidid 

nad mängima kl. 1-ni, kuid meil mängisid 

kl. 3-ni!!! lugusid oli mitmes erinevas 

keeles. Peale nende esinemist sain isegi 

mõne sõna juttu ajada nendega, väga 

toredad inimesed. Pärit on nad Türilt!" 

 

MIDA JAANITULELE KAASA VÕTTA? 

- Hea tuju - see on kõige tähtsam! 
- Midagi söödavat ja joodavat. Kui sul on 
omaküpsetatud kooki vms., mida 
teistegagi jagada olgu siis tasuta või 
väikese tasu eest, siis võta seegi kaasa. 
Õhtu on pikk ja kõik, kes oma toidukraami 
pakuvad on väga teretulnud. 
- Mõistlikul määral sularaha, et saaksid 
teha täikal kaupa või endale midagi 
söödavat osta. 

- Kui sul on asju mida tahaksid täikal müüki 
panna, siis võta needki kaasa. Põnevamad 
esemed aitab õhtujuht maha müüa 
oksjonil! 
- Kui soovid teisi rõõmustada oma 
esinemisega, siis sellekski on Sul võimalus! 
Kui bänd teeb pausi, on mikrofon vaba - 
saateks võid kasutada fonogrammi või 
paluda pillimeeste abi. 
 


