
Koguperefestival 2019 

Maailma parim pidu kogu perele! 
 

Koguperefestival toimub sel aastal juba kaheksandat korda Mustamäel Männi pargis 

1. ja 2. juunil. Lastesõbraliku Männi pargi territooriumile rajatakse mänguline ja 

võistluslik festivali keskkond, kus jätkub põnevat tegevust igas vanuses külastajale. 
 

Riina Paavo 

 

Sellel aastal üllatab Koguperefestival oma külastajaid hoogsa lavaprogrammiga, kus peaesinejana astub üles 

kõigi poolt armastatud Uudo Sepp. Esimest korda toimub festivali laval hoogne ja särtsakas Maskottide 

Disco, milles saavad kaasa lüüa kõik festivali külastajad. Samuti toimuvad laval erinevate lastekollektiivide 

tantsushowʼd. Festivali üheks suurimaks tõmbenumbriks saab nagu ikka olema Lastejooks, mille raames 

kõik festivalile tulnud lapsed saavad läbida jooksuraja ja võita magusa auhinna. 

 
Maskottide võistluste ja mängude programm 

Paralleelselt lavaprogrammiga toimub festivalil auhindaderohke mängude ja võistluste programm, millest 

saavad osa võtta kõik festivalile tulnud külastajad sõltumata vanusest. Võistlusi ja mänge viivad läbi ning 

annavad auhindu festivali peakohtunikud – maskotid. 

My Little Pony koos oma sõprade Play-Dohi ja Sylvanian Jänesega korraldavad oma telgis lastele lõbusaid ja 

auhinnarohkeid võistlusi ja mänge. Samuti toimuvad seal erinevad meisterdamised ja Play Doh plastiliiniga 

voolimine. 

Eraldi suure võistlusena toimub Nerfi täpsuslaskmise turniir, mille peaauhindadeks on Nerfi auhinnad.  

Kõik maskotid joonistavad koos lastega pikima lastejoonistuse.  

 

Beyblade võistlused  

Juba teist aastat toimuvad Beyblade võistlused, kus maailma kõige populaarsema vurri omanikud saavad 

välja selgitada kõige osavama Beyblade keerutaja.  

  

Suured batuudid ja uued atraktsioonid 

Kui soovid võita Koguperefestivali 2019 superauhindu, siis pead osalema täiesti uues atraktsioonis „Aarete 

laegas“, kus iga number võidab ja peaauhindadeks on suured mänguasjad, põnevad mängud, moodsad 

nokamütsid, värvilised T-särgid, maiustused jpm. 

Koguperefestivali suurimaks tõmbenumbriks on traditsiooniliselt suurte batuutide müramislinnak. See 

koosneb erikujulistest ülisuurte mõõtmetega batuutidest, kus lapsed saavad kogu festivali vältel oma 

energiaakud algavaks suveks ääretasa täis laadida. 

Müramishuvilisi ootavad järgmised erikujulised batuudid: Džungel, milles sees on suur ronimismägi, 

Piraatide Laev ja Aarete Saar. Ka sellel aastal on festivalil sellised superatraktsioonid nagu Veepallid, mille 

sisse saavad lapsed minna ja basseinis ringi veereda, ning laste laevukesed ja miniautod. 

Lapsi keerutab Karussell ja õhku viskab Jumper. 

 

Koguperefestival 2019 toimub Tallinnas Mustamäe Männi pargis 1. ja 2. juunil kell 11.00–18.00. Sissepääs 

festivalile on kõigile tasuta. 

 

Kõik Koguperefestivalile 2019, kus teid ootab ees maailma parim pidu kogu perele! 

 
1. juuni 

12.00  FESTIVALI PIDULIK AVAMINE.  

MASKOTTIDE LAULU- JA TANTSUSHOW 

13.00  TANTSUSTUUDIO AVANT 

 MUSTAMÄE LASTE LOOMINGU MAJA   

14.00  TEATER SÕBER ETENDUS “HIIRTE PIDU” 

15.00  LASTEJOOKSUD 

16.00  KT STUUDIO TANTSULAPSED 

17.00  KONTSERT: UUDO SEPP 



 

2. juuni 

12.00  MASKOTTIDE LAULU- JA TANTSUSHOW 

13.00  SIKI TANTSUSTUUDIO 

KOIT TANTSUKOOL  

14.00  TEATER SÕBER ETENDUS “SÕBRAD AUSTRAALIAS” 

15.00  LASTEJOOKSUD 

16.00  MASKOTTIDE DISCO 

 

 


