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Parima Leader Noorteprojekti Nominendid

Laager, mis lööb Läänemaa noortele tõeliselt elu sisse!

Kontakt:
Indrek Tammoja, projektijuht, ühingu liige 
telefon: 50 886 65
e-post: info@unistustevabrik.ee
www.unistustevabrik.ee

Foto: Indrek TammojaFoto: Indrek Tammoja

Projekti pealkiri: 
Läänemaa noorte muusikute laager 
„Bändkämp 2010“

Toetuse saaja: 
MTÜ Unistuste Vabrik, 
Kodukant Läänemaa piirkond

Asukoht: 
Lihula, Läänemaa

Projekti tegemise periood: 
2010. aasta
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Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-
meetmest 9 625 EUR
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Kolme päevaga Superstaariks
Läänemaa noorte muusikute laager „Bändkämp 2010“ – MTÜ Unistuste Vabrik

„See on lihtsalt lahe! Neli päeva mussi ja ülimõnusat chilli, uusi kogemusi ja sõpru“. Nii iseloomustavad oma üritust 
MTÜ Unistuste Vabrik tegijad ise. Tegemist on loovlaagriga noortele, kelle kirg on muusika.

2009. aastal esimesse laagrisse tulijad ei osanud ilmselt arvatagi, et kolm päeva hiljem esinevad nad laval rohkem 
kui 300 kuulaja ees ja et nende lood koguvad YouTube-s ohtralt vaatajaid. Aga just see oli korraldajatel plaanis ja 
nii läkski. Noored moodustasid omavahel bände ning said ülesandeks luua uus laul originaalsõnade ja -muusikaga.

Kuid enne suurt vabaõhukontserti olid tihedad päevad täis õpitube, kohtumisi muusikutega, kus saadi teadmisi 
muusika tegemise tagamaadest, valikutest, võimalustest, loomingust, kontsertidest ... ka rahast. Kuuldi teiste 
kogemusi ning jagati enda omi, anti näpunäiteid ja innustati astuma oma esimest sammu muusiku tundmatusse, 
kuid põnevasse maailma. Protsessi jälgisid ja juhendasid korraldajad ning koolitajad – tuntud-teatud muusikud.

Säärane laager oli uudne maakonnas, aga ilmselt ka Eestis, vähemalt oli ta esimene omalaadne. Idee sündis soovist 
pakkuda muusikahuvilistele noortele midagi lähtuvalt nende huvidest ning anda tõuge edasisteks loomingulisteks 
arenguteks. Miks mitte kehastuda muusikuks, mängida pilli, teha bändi ja siis laval publikule esineda?

Projekt kutsuti ellu Leader-meetme toel. Ehkki algatuse tipphetk oli 50-osalejaga laager, jätkus ettevalmistus- ja 
organiseerimistöid kuudeks. Esimesele laagrile järgnes teine, ettevalmistamisel on kolmas – ikka Leader finantseerimist 

taotledes.

Suureks toeks on olnud Lihula kultuurimaja, mille ruumides toimuvad õpitoad ja mis aitab ka tehnika ja võimendu-
sega. „Me oleme väga uhked oma Bändkämpi üle.“ ütles kultuurimaja juhataja Tiina Lobja „See lööb meie noortele 
tõeliselt elu sisse.“ Tänu laagrile on Lihulas alaliselt tegutsemas juba kolm noortebändi. Rohkem julgust muusi-
kuteele astumiseks on saadud teisteski kohtades. On tekkinud vabatahtlikest korraldustiim, kes aitavad kogu 
projekti ellu viia.

Bändkämpist on kujunemas kaubamärk, sellele on tekkinud oma fännklubi. Laagrilised, kes korra käinud, tahavad 
tagasi – igal aastal. Osalejaid ei seo mitte ainult ühiselt tehtud muusika, vaid ka teadmine, et nad on ühest 
piirkonnast.

Laagris osalenud noor ütles: „Ma poleks kunagi uskunud, et minu kodukohas midagi sellist toimub.“ Korraldajad aga 
usuvad, et: „Kui ootamatult maailmalõppu ei tule, toimub asi veelgi – ja vingemalt, kui seni.“

Projekti peamised tegevused: 

4-päevase muusikalise laagri ja kontserdi ettevalmistamine ning läbiviimine


