
Projekt: “Helmes Enchanted Forest” 
Klient: Helmes 
Kategooria: Produktsioon 

Eesmärgid: 

• Asjaolu, et tegu on Helmese iga-aastase üritusformaadiga, lisas loovlahenduse lähteülesandele 
keerukust - kuidas üllatada publikut, kuidas pakkuda elamust, mis eristuks märgatavalt 
valdkonnast ja keskkonnast, sooviga kutsuda töötajad üheks eriliseks õhtuks neile tuttavast 
digitihnikust välja eluslooduse rüppe. 

• Produktsiooni eesmärk oli luua ideele “Helmes Enchanted Forest” parim teostuslahendus, mis 
toetuks põhimõtetele, et pelgalt idee ja kontseptsioon ei loo külalistele lõppemotsiooni ja kogemust 
vaid selle loob ikkagi ürituse tervikkeskkond kohapeal ehk live-sündmus. 

Elluviimise kirjeldus: 

• Ürituse loovlahendusele “Enchanted Forest” sündis täpsem sisukirjeldus, mis hakkas rullima lahti 
produktisooniks võimalikke teostuslahendusi.  

“Tule digitihnikust välja ning astu maagilisse metsa -  säravasse, salapärasesse, 
muinasjutulisse maailma, kus glamuursete aegade sädelus ulatab käe maagilisele loovusele. 
See on müstiline õhtu, kus kõik võib juhtuda, kus maskid ei pruugi langeda ning võlumetsa 
eksides on võimalik leida ennast kõige põnevamatest olukordadest”. 

• Kommunikatsioon algab kutsest ja seekordse laeka võlumetsa avas külalistele mängutoos. 
Mängutoosi kutse lõi silla eelkommunikatsiooni ja ürituse live-sündmuse vahel, kui üritusele 
saabunud külalisi tervitas ja juhatas mööda pimedalt salapärast metsarada peopaika juba tuttav 
toosimeloodia kõla. 

• Ürituse asukoht Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi aias paiknevas paviljonis toetas täielikult 
ideelahenduse elluviimist, olles mitmest küljest piiratud metsa ning elusloodusega. 

• Ürituse dekoratsioonid ei piirdunud ainult siseruumiga vaid jätkusid ka väliruumi - liites selliselt 
elusmetsa dekoratsioonidega ning muutes metsa enda üheks suureks ürituse dekoratsiooniks. 

• Elamuslikku tervikut aitasid luua ka muud detailid - teenindajate loomateemalised maskid, bonzai-puu 
auhinnad, toitlustuse rätseptööna valminud välimus a la carte õhtusöögi stiilis.  

• Lavastaja Mikk Jürjensiga koostöös töötasime välja ka uuendusliku auhinnagala formaadi, kus 
auhindade üleandmine toimus osana muusikalis-näitemängulisest lavastusest, milles näitlejate 
etendatud stseenid vaheldusid Mick Pedaja lummavate muusikaliste numbritega. 

Tulemused: 

• Ürituse eesmärk oli disainida külalistele kogemus ja elamus, mis erineks nende igapäeva 
keskkonnast kardinaalselt. Lähenesime sellele pidades silmas külalise tervikkogemust ja luues 
produktsiooni, mis oleks eriline ühtaegu nii detailide tasandil ja samaaegselt suure üldpildi tasandil. 

• Kuna eriline keskkond ilma samaväärse sisuta, annab kokku vaid pool elamust, siis astusime sammu 
edasi ka programmi-produktsioonis, luues Helmese töötajate ja nende kaaslaste tänamiseks erilise 
programmi - terve õhtu kestva ja erinevaid programmi osi üheks siduva lavastuse “Enchanted Forest”.


