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Mõõdutundetu maskeraad Ca
Ütled karneval, mõtled Rio de Janeiro? Ei pruugi,
sest Euroopa suurim kostüümipidu puhkeb kuus
nädalat enne lihavõtteid Hispaanias Cadizis. Pidutsemises pole hispaanlastele teatavasti vastast!

V

Fotod: silvia pärmann

õrdlus tsunami või maavärinaga
on praeguses kontekstis mõistagi
kohatu, ent just niisuguse, suuremast katastroofist väljunud mulje jätab
juba pühapäevahommikune Cadiz, kus
lendleb sadade kilode viisi serpentiine,
kilekotte, rummi- ja koolapudeleid, katkisi õhupalle, võileivapabereid ja maske.
Ning see on alles algus!
Pühapäeva õhtul läbib linna huilgav-tantsiv-plaksutav-vilistav rongkäik,
mis jätab endast maha veel suurema
kaose. Tegelikult tuleks täpsustada, et
rongkäik toimub esimese pühapäeva
õhtul, kokku kestab Cadizi karneval
kümme päeva. Või mis kümme päeva, karnevaliks hakatakse valmistuma
kohe, kui eelmine läbi.
Asi on selles, et Cadizi karnevali
pearõhk on, rääkimata iseenesestmõistetavatest kostüümidest, poliitilisel satiiril — pikki kuid proove teinud grupid
(chirigota’d, coro’d ja comparsa’d) peavad läbima rängad veerand- ja poolfinaalid, et oma särtsakate tangode ja
pasodooblitega kvalifitseeruda teatris
toimuvaks suurkontserdiks.
Pilalaulude inspiratsiooniallikaks
on aasta jooksul ühiskonnaelus toi-

Pidulised: Nagu neilt mullustelt piltidelt näha, on Cadizi tänavad karnevali
ajal tõesti värvikaid tegelasi täis!
Fotod: Toomas Eelrand, urmas luik, helin loik
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munud totrused ning karnevalinädalal
võib pea igal Cadizi tänavanurgal leida
mõne kostümeeritud ja pardiviledega
relvastatud bande, mis peaministri
auks pröökab «Zapatero! Zapatero!».
Selle kõige mõistmine nõuab mõningast ettevalmistusaega, ent pole
kohustuslik. Turist saab peapöörituse
ainuüksi vaatepildist, kuidas tuhanded kostümeeritud tegelased linnaväljakutel uskumatu pühendumusega
pidutsevad ja pummeldavad. Poekostüümid on algajatele. Cadizi karnevalist osavõtjad on end ülima hoolega
maskeerinud lennukiteks, lehmadeks,
paavstideks, Käsna-Kalledeks, piraatideks või miks mitte ka hambapastatuubiks ja hügieenisidemeks. Fantaasiapuuduse üle siin kurta ei saa. Pidu
kestab päikesetõusuni.
Omavalitsus kannab alati hoolt ka
selle eest, et karnevalil esineksid Hispaania kuumimad popartistid ja loomulikult rahvale tasuta! Kui pidude eest
maksma peaks, puhkeksid
Hispaanias massilised rahvarahutused.
Helen Eelrand

adizi tänavatel

uudised

Kõige ilusam reisiraamat
Helen Arnoldi poolt kokku
pandud raamat «1001 elamusreisi, mida elu jooksul
ette võtta» on kõige kaunim
ja inspireerivam reisiraamat
neile, kes ei otsi metsikuid
seiklusi ja pidusid, vaid ilu ja
rahu. Raamatu on koostanud
reisiajakirjanikest, kriitikutest
ja maailmaränduritest koosnev rahvusvaheline meeskond. Kuid nende
soovituste järgimine ei tähenda ilmtingimata maailma teise otsa sõitmist. Võib ka
siiasamasse Pädaste mõisasse minna või
sõita Stockholmi lähedale spaapuhkusele
või kaunile Gotlandi saarele. Muidugi leiab
raamatust ka iidseid templeid ja kauneid
troopilisi randu.

Parim lennukitoit Emiratesil

Toit

Bocadillo

Peomelus pole kellelgi mahti midagi tõsisemat sööma hakata, seepärast
müüakse kehakinnituseks bocadillo’sid ehk täidisega pikki saiu igal tänavanurgal.
jook

Otsingu- ja hinnavõrdlusportaal Skyscanner reastas 1264 reisiselli küsitluse põhjal
lennufirmad selle järgi, kui head toitu need
pardal pakuvad. Euroopast jõudis esimeste
sekka Lufthansa, kuid maailma arvestuses
tuli sel siiski alla vanduda Araabia Ühend
emiraatide firmale Emirates. Kolmanda
koha hõivas Singapore Airlines. Esikümnesse jõudis kokku kuus Aasia ja Lähis-Ida
firmat. Ükski Ameerika firma esimeste
sekka ei jõudnud.

Rumm ja koola

Sest kõik lihtsalt joovad seda! Rumm on Hispaanias odav ning karnevalitajad
ostavad joogid kilekotiga poest kaasa. Proovigu keegi neid vabaõhupummelungi eest
trahvida!

«Mida te kogu aeg lõkerdate? 100 põhjust, miks
armuda Andaluusisse»

See raamat on sündinud tingimusteta armastusest Andaluusia vastu ja oma südame
kaotavad selle pööraste traditsioonide ning pulbitseva elutempoga värvikale maanurgale
ilmselt kõik juba esimestel lehekülgedel. Karnevalile on pühendatud eraldi peatükk,
mille juures rohkelt fotosid. Kelle huvi Hispaania vastu on suurem kui peod ja rannad, see
võib ühendada Cadizi külastamise keelekursustel käimisega – hommikul tunnid ja siis
Andaluusia avastamine omal käel. Keelekursustele Cadizi saab sõita Tallinnas tegutseva
Hispaania Maja vahendusel aasta läbi.

Kuidas kohale saab?
Cadizis lennujaama pole. Odavlennufirmade Eestisse sisenemisega on võimalused kasvanud. Näiteks võib läbi Londoni või Oslo lennata Sevillasse või Jerezesse ning sealt sõita
rongiga või rendiautoga edasi. Malaga lennujaam, kuhu maanduvad ka Eesti tšarterlennud, on Cadizist umbes kolmetunnise autosõidu kaugusel.

Linke
 www.hispaaniamaja.ee
 www.carnavaldecadiz.com/
 cadiz.costasur.com/en/carnaval.html

Euroopas reisib restoran
Köögitootja Electrolux avab suveks kaks
rändrestorani – poolläbipaistvat kuupi,
mida on võimalik paigaldada mägedele,
veele või ka monumentidele. Eestisse
need kahjuks ei jõua, kuid reisil Belgiasse,
Itaaliasse, Venemaale, Šveitsi või Rootsi
saab neid külastada. Igas sihtkohas peatub
rändrestoran kolm kuud. Esimest korda,
1. aprillil, avab kuup einestajatele uksed
Brüsselis Parc du Cinquantenaire’i katusel.
Köök asub restorani keskel ja kokkadel
on võimalus külalistele ka oma oskusi
demonstreerida. Õhtusöögilaud langeb
einestamise ajaks laest. Korraga suudab
rändrestoran vastu võtta 18 inimest. Broneerimisinfo: www.electrolux.be/cube.
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Fotod: ettevõtted

elamus

