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rekseeskujuls paljudele noortele.Val&ud tunnustavad ja hindavad teda.
Eembril2005 Eesti vabatahtlike tunniseiiritusel tunnustati teda tenukirnnamrirgiga.
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Paka ballaadid Raikkiilas

Tcostajad Nlargus Nlikomzigi ja Andres
Lepik.
Illuusika-. sona-,mdtte-, isiku-ja kohamaajeline Sergci Seelandikoostatud;
giaga triidetud srindrnus. L:ibim6eldud aeg,
'Velise valla
ajabost" (triikiaw
koht, idee ja teostus. Aasta parim asukohapAeval toimus Kinobussi tuuri
miii.igi trid.Paka kui piiha mde moiste avalik
ka r-aamatuesitlus.Kinobuss,
kasutamine. Uku Nlasingu srinnipdeva (11.
"Joulud Vigalas". Velise kiriku
august)ldhedaseiaugustiohtulPaka ja Marti (pohiteostaja Jnri Kusmin)
singu nimemaagiate iiheudamine mae amga 1905. a siindmustega
fiteatris (paekarjddris). Esinejad - Kdrt JoO s a l e s . i i l e 2 0 0 i n i m e s e . , hanson, Sofia Joors, Arne N{aasik, Heikki
avati endiseVelise kihelkon.
Rein Veromann, T6nis Mdgi, Vailo Eplik,
seinal mdlestusplaat Vebse.
Aivar Tommingas. Riho Sibul, Jaak Johanuulut:rmi-.eauks. Konverentson, N{art Johanson, Kalev Kask, Andres
130kuulaja.
Lepik ja Margus Mil<omzigi.
nualini 2006 etendati
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Seltsing Snstik ja tema esinaine Ivi Sark on
juba mitu aastat edukalt korraldanud iilem a a k o n n a l r sl i d s i t i d l a a t a s i dX. u i e s . i m e s tel aastatel olid osalejateks pdhiliselt meie
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