KULTUURIKLUBI BAAS SISEHOOV JA KULTUURIFESTIVAL SÄRIN 2018
ehk Rapla hakkab kolmandat korda särisema

Lühikirjeldus:
Juba kaks aastat on noorte omaalgatuslikul initsatiivilt toimunud Raplas ainulaadne kaks päeva
kestev festival, mis keskendub Rapla kui väikelinna kultuurielu mitmekesistamisele ja siinse
piirkonna kunstnike, näitlejate, muusikute, kirjanike, luuletajate, režissööride, lavastajate ja
kogu kultuurse kogukonna esiletoomisele üle kogu Eesti. Särin loob kohtumispaiga ja
elamused, mida on eelneva kahe aasta jooksul toodud kogu Rapla kontekstis mitmeti esile –
esimest Särinat pärjati Aasta Tegu 2016 tiitliga ja teise aasta festival esindas kogu maakonda
turismialaselt. Ja mis kõige ilusam – külastajad on kogu festivali väga kiitnud, toonud esile
läbimõeldud kujunduse ja programmi mitmekesisuse ning korraldava meeskonna kunstilise
terviktugevuse.
Kolmas SÄRIN toob Raplasse nii meie vallast sirgunud artistid kui ka üle-eestiliselt tuntud
kollektiivid. Lisaks soovime põhjalikult kujundada Kultuuriklubi BAAS ehk Särina pesapaiga
sisehoovi – eesmärk on luua sinna loomelinnakulik õhkkond, renoveerida kolme sisehoovi
seinad, luua juurde 2 pinksilauda ja tekitada mugavad istumiskohad nii festivalikülastajatele
kui ka edaspidi Kultuuriklubi BAAS hoovis toimuvatele avalikele kontsertidele.
Kultuuriklubi BAAS on Rapla valla jaoks väga eriilmeline paik ja selle tugevus seisneb
alternatiivsetes lahendustes nii kujunduse kui ka programmi osas. SÄRIN on kultuuriklubi
lipulaev ja festivali meeskond soovib jõuda kogu festivaliga üle-eestilisse tuntusse. Selle poole
on astutud tugevaid samme ja praeguseks soovivad tuntud ansamblid juba ise Raplasse esinema
tulla. Vallal oleks igati kasulik toetada siinseid kultuurseid noori professionaale, kes oma elu
soovivad väikese linnaga siduda ja siia oma energiat, aega ja ideid panustada. Kogukonna
poolne toetus on noortele tugev ja on kindel, et BAASi ja SÄRINa tegemisi on Raplale
tervikuna väga vaja.
SIHTRÜHM - lastega pered, kultuurihuvilised noored, keskealine kultuurilemb ja vanemad
looduse ja muusika inimesed. Festivali külastab 700 inimest ja Baasi külastab aastas 1800
inimest.
Idee maksumums: 28000 eurot
Ajakava:
1. Hoovi renoveerimine mai – juuni 2018
2. Festivali ettevalmistused nov 2017 – sept 2018
3. Kultuurifestival SÄRIN – 14. as 15. september 2018
4. Aruandlus, arved ja koristustööd – 16. sept – 31. jaanuar 2019

