


Kaader on omalaadne järg Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis varem 
peetud filmifestivalile “Ossud”, ilma milleta poleks “Kaadrit”.

Esimene “Kaader” toimus 2006. aastal 10.-11. novembril Rapla 
Kultuurikeskuses ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis.  Esimesel 
päeval toimus “Kaadri” avatseremoonia Rapla Kultuurikeskuses, 
peale mida hakati näitama konkursifilme, mis olid pärit Tallinnast, 
Põlvast, Viljandist, Sakust ja Raplast. Teisel päeval hakkasid 
teotahtega filmiloojad ühes kinobussi inimestega kohapeal filmi 
tegema. Kulus kuus ja pool tundi ning vaimukas ja ootamatute 
lahendustega film “Tool” oligi vaatamiseks valmis. Vahepeal 
analüüsiti konkursifilme ja anti kätte auhinnad. Peaauhinnaks oli 
suur sepistatud kaamera, mis on olnud peaauhinnaks aastaid.

Selline oli esimene “Kaader”. Praeguseks on ta kasvanud ja 
arenenud ning enam ei näidata varem tehtud filme, vaid kõik filmid 
valmivad kohapeal 24 tunni jooksul. 2019. aastal kolis Kaader 
Rapla Gümnaasiumi ning Vesiroosi kooli jäi Filmisprint, kus filmid 
valmivad 3 tunni jooksul. Filmide esilinastus toimub Rapla kinos.

Kõik Kaadril valminud lühifilmid aastast 2012 on üleval Kaadri 
Youtube’i kanalil.

MIS  ON KAADER?

www.filmifestivalkaader.ee
festivalkaader



KES  PEITUB KAARDI  NÄO  TAGA?

salapärase näo taga peitub rapla 
kultuurisündmuste eestvedaja 
maili metssalu.

nägu valmis pintslite, värvi ja 
koolikaaslastega tammikute kodustuudios.

kaadri nägu kasutati plakatite 
põhjana. viimastel aastatel 
kasutatakse seda vähem, sest 
rando ei taha seda palju kasutada. 
aga natuke kasutame ikka.



KAADRI  ÕHTUJUHID

läbi aegade on kaadril olnud mitmeid 
meeldejäävaid õhtujuhte. neid, kes on teinud 
õhtu ääretult huivitavaks arusaamatute žestide 
ja naljadega, pannes publiku mõtlema, miks ma 
siin olen...

või siis need, kes on pannud rahva lakkamatult 
naerma oma suurepärase esinemisoskuse ja õhtu 
meeleolukaks muutmisega. otsustage ise kumb on 
kumb...



KAADRI  ÕHTUJUHID ARHAILISEMAD?  K ES  NAD ON?

kaadri ajaloo üks allaandmatumaid filmiseltse, kelle 
poolt valmivad alati meeldejääva ja segase sisuga filmid.

arhailisemadofficial

kõik arhailisemate filmid on nähtavad kaadri youtube’is. esimesel 
osal puudub heli, sest nad tegelesid loomevargusega.



KAADER ON FEST IVAL MITTE KONKURSS

filmifestival, kui ka osalejad on saanud tähelepanu ja 
tunnustust meedias.
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Kaadri filmifestival on mulle õpetanud, et kui esimene idee läheb aia taha, 
siis ära lase pead norgu! Teine läheb tõenäoliselt ka! Võimalik, et peale 
viiendat katset hakkab miskipärast esimene idee uuesti tööle.

Olen Kaadrilt saanud palju uusi tutvusi ning tagasisidet ja tunnustust oma 
ala ekspertidelt.

Kaadrilt saadav tunnustust ja vinged auhinnad on igaljuhul väärt filmifestivalil 
osalemist.

Nähes ühe amatöörfilmi loomise protsessi ja selles ise ka kätt proovinuna, 
oskan filmides näha palju rohkemat, kui jooksvat helindatud pilti.

Mind üllatas kui keeruline, kuid samas huvitav ja kogemusterikas oli 24 tundi 
olla täiesti teises rollis ja teha midagi hoopis teistsugust.

Kaader õpetas mind mugavustsoonist välja tulema ning end proovile 
panema, kindla peale suurepärased kogemused kogu eluks.

Kaadri toimumise jooksul olen avastanud, et vahel ei mõista ka mina ise enda 
hullumeelseid mòtteid, kahest red bullist öö jooksul ei piisa, kindlasti tuleks varuda 
terve kast ja 15minutit väärtuslikku und on võimalik ka nurgas kükitades või pingi all 

magades saada.

Kaader on õpetanud, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!

Kui sul pole ettekujutust, mida kõike võib juhtuda 24h jooksul, kui kõik 
plaanitu ebaõnnestub, siis tule osale Kaadri filmifestivalil ja sa saad teada.

Kaader on õpetanud kindlasti tiimitöö, järjepidavuse, ajakasutamise ning 
loomingulise mõttemaailma olulisust, sest need 24h, mis sulle on antud, 
näitavad lõppkokkuvõttes täpselt seda, kui hästi sa eelnevalt mainituga 
hakkama said.

Ma olen väga tänulik, et Kaadrit siiani korraldatakse. Filmindus on mu kirg, 
mistõttu on Kaader minu jaoks üks huvitavamaid eneseväljendus võimalusi.

Kaader on üks inspiratsioonirikkamaid ja südamelähedasemaid üritusi 
Raplas, eriti noortele, kes saavad enda mõtteid filmide näol esitleda.

Kaader on andnud mulle aimduse filmitegemise protsessi keerukusest, selle 
võludest ja valudest ning see omakorda ongi minus äratanud suure austuse 

filmiloojate vastu.

Lisaks filmi tegemisele on üleüldse Kaader väga huvitav ja rõõmu pakkuv 
üritus, kus sõpradega ühiselt aega veeta, sest terve koolimaja on 24 tundi 
sinu päralt, mida naljalt niisama juba ei juhtu.

“
“
“
“
“““

”
”
””””

”



Rando Aav | Pirgit Asi | Kaader 2020

Käesolev teos valmis Kaadri viieteistkümnenda sünnipäeva puhul 
Rapla valla toetusel. Kogu sisu on kaitstud. Pretensioonid esitada 

hiljemalt järgmiseks teisipäevaks kaebused.ergop@hot.ee.


