
 

Mälumäng 

Postimees veebruaris 

 

1. Valga jaamas tähistati Vabadussõja ühe tähtsama lahingu aastapäeva Valga vabastamise läbimängimisega. 

Mitu aastat tagasi see sündmus toimus? 

 
 

 

2. Näitleja (pildil) liitus Tallinna Linnateatri trupiga pärast aastatepikkust vabakutselise karjääri. 

Ta on teatris ainulaadne, sest pole lõpetanud lavakunstikooli, vaid hoopis Tallinna 

Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise eriala. Kes? 

 

 

 

3. 21. veebruaril tunnustati Tartu parimaid kultuurikandjaid 2018. aastal. Aasta teose looja tunnustuse pälvis 

Edward von Lõngus erakordsete kunstielamuste pakkumise eest nii Tartus kui ka Euroopas. Mis valdkonnas 

Edward von Lõngus tegutseb? 

a) arhitektuur  b) vitraaž  c) tänavakunst 

 

4. Postimees andis taas välja Kultuuriveduri auhinna. Sel aastal sai selle juba 25 korda augustikuus 

Haapsalus toimunud festival. Mis nime bluusile keskenduv festival kannab? 

 

 

5. Lääne-Virumaal nimetati aasta teoks just see Üllar Saaremäe, Toomas Suumani, Pille-Riin Purje ja Tiina 

Mälbergi korraldatud sündmus – nimetage sündmus! 

 

 

6. Kultuurkapital autasustas hea töö eest erinevate kultuurivaldkonda esindajaid. Ühendage valdkond ja 

preemiasaaja: 

Teater NO99 kolletiiv     helikunst 

„Seltismees laps”     arhitektuur 

Arvet Tetsmann     kirjandus 

Laura Põld      kehakultuur ja sport 

Erkki-Sven Tüür      rahvakultuur 

Näituse „Ajatus” meeskond    kujutav ja rakenduskunst 

Märt Väljataga     audiovisuaalne kunst 

Filmimuuseum ja Maarjamäe kompleksi väliala  näitekunst 

 

7. 27. veebruari Postimehes anti teada, et Krista Kerge pälvis Wiedemanni auhinna. Auhind antakse, kas 

väljapaistvate teenete eest… 

a) seoses eesti keelega     b) seoses rahvaluulekogumisega  c) seoses laulupeotraditsiooni jätkamisega 

 

 

8. 2018. aasta raamatumüügi edetabeli tipus oli 1. ja 2. kohal Epp Petrone eesti- ja venekeelne raamat, mida 

esialgu müüdi vaid poeketis Maxima. Kokku müüdi raamatut ja selle juurde kuuluvaid kleepsukomplekte 34 

866. Mis on raamatu pealkiri? 

 

 

9. 2019. aastal tähistab oma 40. juubelit punkparoodiabänd Propeller. 

Kes on selle bändi üks ninamees (pildil)?  



 

10. Kellele otsustas vabariigi valitsus anda riiklikud kultuuri elutööpreemiad? Kirjuta nimi pildi alla. 

 

 
 

 

 

 

 

11. Eesti keele aasta puhul oli veebruar kuulutatud keeletoimetamise ja selge keele kuuks. Eesti keele 

instituut kutsus selle puhul osalema kampaanias „Märka kantseliiti!“. Mis on kantseliit? 

a) võõrkeelsed väljendid keeles b) puine ja keerukas kantseleikeel c) sobimatute sõnade liitmine 

 

12. Ameerika filmiakadeemia jagas 2019. aasta Oscareid.  Tervelt neljas kategoorias auhinnati filmi 

„Bohemian Rapsody“. Kelle elust jutustab film, mis on ka meie kinodes vaatajaterekordeid püstitanud? 

 

13. Eesti kinodes linastub alates 22. veebruarist Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani järgi 

tehtud film „Tõde ja õigus“. Kes mängivad meespeaosalisi Andrest ja Pearut? 

 

14. 19. veebruaril esines Saku Suurhallis maailmakuulus laulja Placido Domingo.  Millises žanris on ta 

kuulsuse saavutanud? 

a) klassikaline laul   b) džäss   c) rokkmuusika 

 

15. 6. veebruaril kuulutati Eesti Rahvusraamatukogus välja 2018. aasta ….. Eesti raamatud, 

mille hulka kuulub ka pildil olev raamat. Milline omadussõna lünka sobib? Vihje: 

omadussõna on ülivõrdes. 

 

 

16. Riigiraha ja publikuhuvi kadumine viis ühe Eesti teatri (ajutise) sulgemiseni. Millise? 

Olgu öeldud, et teater kannab ühe tuntud näitleja nime. 

 

 

17. Kes ja millisega looga esindab Eestit Eurovisioonil Iisraelis? 

 

 

18. Oma 20. sünnipäeva tähistas veebruaris Eesti folk metal´i ansambel Metsatöll. Ansambli nimi on vana 

eufemism ühe looma nimetusest. Millise sõna eufemism (sünonüüm) metsatöll on? 

 

 

19. Selle veebruaris oma 60. sünnipäeva tähistava skulptori töödeks on näiteks purskkaevuskulptuur 

„Suudlevad tudengid”, „Siga” turuhoone ees ning Hugo Treffneri monument Ülejõe pargis. Ta on teinud ka 

esimese laulupeo monumendi Narva mäel. Kellest on jutt? 

 

 

20. ERMis avatud näitus vaatleb ühe levinud mööblieseme lugu 1920. aastate algusest 21. sajandi teise 

kümnendi. Millise? 

 

 

21. Veebruaris jagati 61. korda Grammy muusikaauhindu. Popduo/-grupi esinemise Grammy said Lady 

Gaga ja Bradley Cooper loo eest, mis pärineb filmist „Täht on sündinud“. Sama laulu eest saadi ka Oscar 

ning Kuldgloobus. Mis on selle laulu pealkiri? 



Vastused 

1. 100 aastat. Paju lahing toimus Valga lähedal 31.01.2019, järgmisel päeval vabastati Valga linn. 

2. Egon Nuter 

3. c) tänavakunst 

4. Augustibluus 

5. Eesti esimene üldluulepidu 

6. Õiged paarid on järgmised: 

Teater NO99 kolletiiv     näitekunst 

„Seltismees laps”     audiovisuaalne kunst 

Arvet Tetsmann     kehakultuur ja sport 

Laura Põld      kujutav ja rakenduskunst 

Erkki-Sven Tüür      helikunst 

Näituse „Ajatus” meeskond    rahvakultuur 

Märt Väljataga     kirjandus 

Filmimuuseum ja Maarjamäe kompleksi väliala  arhitektuur 

7. a) seoses eesti keelega 

8. „Meie Eesti” / „Наша Эстония” 

9. Peeter Volkonski 

10. Viivi Luik, luuletaja; Fred Jüssi, loodusemees; Leelo Tungal, kirjanik 

11. b) puine ja keerukas kantseleikeel 

12. Ansambel Queen solistist Freddie Mercuryst 

13. Andres – Priit Loog, Pearu – Priit Võigemast 

14. a) klassikaline laul 

15. kauneimad 

16. Vana Baskini teater 

17. Victor Crone „Storm“ 

18. hunt 

19. Mati Karmin 

20. Tool 

21. „Shallow“ 

 


