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RIIETUSRUUM JA TOITLUSTUS (lk 1/3)  
  
Et Metsatöllu kontsert suurepäraselt sujuks, ootame korraldajapoolset külalislahkust ning hoolt ka 
kõiges selles mis jääb lava taha. Kui midagi järgnevatest punktidest tundub arusaamatu või ei ole 
võimalik mõnda nendest lihtsatest asjadest meie meeskonnale pakkuda, palume sellest teada anda 
vähemalt nädal enne kontserti, lahendame küsimuse läbirääkimiste teel. Palume tähele panna, et 
toitlustus ning puhkamisvõimalus kontserdipaigas omab töödistiplinaarset aspekti. Me töötame 
kogu meeskonnaga hea kontserdi nimel, tõenäoliselt oleme asunud tööpostile juba varavalges, et 
jõuda õigeaegselt kogu vajaliku inventariga kontserdipaika. Koju jõuab meie kollektiiv seevastu 
suure tõenäosusega umbes 24 tundi peale ärkamist. kui tööpostil puudub võimalus tunda end 
nagu kodus ja kui meeskond peab lahkuma kontsertpaigast, et leida endale midagi hamba alla 
mõnest kohalikust selvekauplusest, kannatab nii distsipliin, tuju kui estraadkvaliteet. Ja seda me ju 
ei soovi, seega: 
  
1. RIIETUSRUUM peab olema:  
1.1. Puhas.  
1.2. Lava taga, lava vahetus läheduses. 
1.3. Soe.  
1.4. Põrandaga (kui kasutatakse riietumiseks välitingimustes telki).  
1.5. Metsatöllu meeskonnale ligipääsetav kogu kontserdipäeva jooksul (kui ei ole kokku lepitud 
teisiti).  
1.6. Valvatud kohaliku turvameeskonna poolt.  
Riietusruumis peab olema:  
1.7. Söögilaud.  
1.8. Väike laud akustiliste pillide hoidmiseks.  
1.9. Võimalus riputada ülerõivaid kas nagisse või riidepuule.  
1.10. Peegel.  
1.11. Prügikast.  
1.12. Toolid või diivan vähemalt üheksale inimesele.  
1.13. Vähemalt 4 (neli) voolupesa.  
1.14. Piisavalt valgust.  
1.15. 9 (üheksa) 40x400x350 mm paekivi või loodusliku dolomiidi tükki. 
1.16. Satiiri või huumorit piisavas annuses. 

  



 2 

RIIETUSRUUM JA TOITLUSTUS (lk 2/3)  
Ansamblil ja meeskonnal peab olema võimalus:  
1.16. Käia duši all riietusruumi vahetus läheduses.  
1.17. Pesta käsi sooja veega.  
1.18. Kasutada tualetti, mis ei ole riietusruumist kaugemal kui 20 meetrit 
ning kuhu minemiseks ei pea läbima turvakontrolli ega publikut.  
  
2. TOITLUSTUS  
2.1. Joogid:  
2.1.1. Värske kohv.  
2.1.2. Kohvikoor või piim.  
2.1.3. Teevalik, kuum vesi termoses (või veekeedukann).  
2.1.4. Lauavesi, ilma gaasita, 0,5 liitrit – 16 (kuusteist) tk.  
2.1.5. Mineraalvesi, gaseeritud, 0,5 liitrit – 8 (kaheksa) tk.  
2.1.6. „Pepsi“ või mõni muu koolajook (mitte „Coca Cola“), 0,5 liitrit – 6 (kuus) tk.  
2.1.7. „Coca Cola“, 0,5 liitrit – 6 (kuus) tk.  
2.1.8. Hea mahl omal valikul toidu kõrvale.  
2.1.9. „Red Bull“ energiajooki (0,25 l) – 12 (kaksteist) tk.  
2.1.10. Hea alkoholivaba õlu, 0,5 liitit – 6 (kuus) tk.  
2.1.11. Hea hele õlu, 0,5 liitrit – 12 (kaksteist) tk.  
2.1.12. Hea tume õlu, 0,5 liitrit – 12 (kaksteist) tk.  
2.1.13. Hea punane vein, 0,75 liitrit – 1 (üks) tk.  
2.1.14. Hea valge vein (Riesling) 0,75 liitrit – 2 (kaks) tk.  
2.1.14. Gin või viski (nt. viski Jameson või gin Bombay Sapphire) 1 pudel (1l või 0,75l).  
2.1.15. Konjak (võib ka olla brandy, kuid mitte noorem kui 10 a.) – 1 (üks) pudel.  
  
NB! Backstage peab olema ettevalmistatud meeskonna saabumise ajaks 
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RIIETUSRUUM JA TOITLUSTUS (lk 3/3)  
  2. Söögid:  
Metsatöllu meeskonnas ei ole taimetoitlasi ega allergikuid. Toiduks võib pakkuda kõike, mis on 
tervislik, hea ja värske. Eelistame alati mahedat säilitus- ja värvainevaba kohalikku toitu. Kindlasti 
peab olema võimalus einestada hiljemalt 1,5 (poolteist) tundi enne kontserti.  
  
Kohale jõudes:  
2.2.1. Hea keskmise röstiga kohv termoses, (crew saabumise ajaks).  
2.2.2. Võileivad üheksale inimesele (nt. täisteraleib, sai, toorjuust, sink, mozzarella, roheline salat, 
tomat, kapparid jms.) või valik erinevaid komponente võileibade valmistamiseks kohapeal.  
2.2.3. Värsked puuviljad vabal valikul.  
2.2.4. Šokolaad vabal valikul.  
2.2.5. Piisavalt söögiriistu, lusikaid, nuge, kahvleid (mitte plastmassist, kui võimalik), kohvitopse, 
joogitopse, salvrätte.  
 
Vähemalt 1,5 (poolteist) tundi enne kontserti:  
2.2.6. 9 (üheksa) praadi kokkuleppel. 
 
Pärast kontserti:  
2.2.7. Võileivad üheksale inimesele (nt. täisteraleib, toorjuust, sink, mozzarella, roheline salat, 
tomat jms.) või valik erinevaid komponente võileibade valmistamiseks kohapeal.  
  
3. Tarvikud:  
3.1. 8 (kaheksa) suurt puuvillast rätikut.  
3.2. 4 (neli) väikest puuvillast käterätikut.  
  
Küsimuste korral:  

Manager, Kiti Kibus 
kiti@metsatoll.ee 
tel: +372 53434194 


