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Ruutu10 treeningkeskus asub Tallinnas, Kotka 26a. Meie käsutuses on kaks ruumi: blackbox 

teatriruum ning prooviruum. 
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Blackbox (53 m2) 

 

Blackbox on Ruutu10 suurim saal, kus korraldatakse proove ja etendusi. Ruumis on toolid, 

tahvlid, tehniku laud, teatritehnika, nii üld- kui lavavalgus. 
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Ruumi võimekus 

- 35 tooli 

- Mahutavus 

- Saali paigutus - etendus: 35 publikuliiget 

- Saali paigutus - toolid ringis: 20 osalejat 

Saali paigutus - seistes workshop: 20 osalejat 

- Lavakardinad 

- Suur must tahvel-sein 

- Töövalgus - kontori üldvalgustid või naturaalne päevavalgus akendest 

- Etenduse valgus - laes LED DMX valgustid ja valgustehnika 

- Õhutus: 4 avatavat akent, 1x sundventilatsioon 

- Tehniku laud tehnikapultide ja arvutiga 

- WiFi ~72 Mbps alla; ~84 Mbps üles 
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Kasutatav tehnika 

 

Ürituse korraldajal on võimalus (eelneval kokkuleppel) kasutada ruumis olevat heli- ja 

valgustehnikat. Tehnika kasutamist toetab tehnik (tehnika paigaldus, seadistus, opereerimine, 

koolitus). 

Valgustehnika 

Valgustehnika võimaldab proovide ja etenduste läbiviimist teatri-keskkonnas: lava on hästi 
valgustatud ning võimalik on kasutada erinevaid valguspaigutusi- ja efekte.  
 

- 1x Varytec Hero Wash 715 HEX LED 

- 2x Stairville Quad Par Profile 5x8W RGBW 25° 

- 5x Stairville LED Flood Panel 150 40° RGB 

- 4x Stairville Octagon Theater CW/WW 36x1W 

- Enttec DMX USB Pro Interface 

- Mini DMX Splitter 2 Way 

- Erinevas pikkuses ja tüüpi kaableid (DMX -> DMX; Schuko -> IEC; IEC -> IEC) 

- 2x 50mm läbimõõduga ruumi laiune single-pole truss laes (lava ees ja taga); 70kg 

kandevõime valgustehnika riputamiseks 

- Tehniku laud ja arvuti (PC, 2x monitor, klaviatuur, hiiir) valgustehnika digitaalseks 

kontrollimiseks (DMX -> USB; QLC+, Ubuntu) 

- Pikendusjuhtmed 
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https://www.thomann.de/intl/varytec_hero_wash_715_hex_led.htm
https://www.thomann.de/intl/stairville_quad_par_profile_5x8w_rgbw.htm
https://www.thomann.de/intl/stairville_led_flood_panel_150_40.htm
https://www.thomann.de/intl/stairville_octagon_theater_cw_ww_36x1w.htm
https://www.thomann.de/intl/enttec_dmx_usb_pro_interface.htm
https://www.terralec.co.uk/dmx_splitters_and_boosters/mini_dmx_splitter_2_way/30484_p.html
https://www.qlcplus.org/


 

Helitehnika 

Helitehnika võimaldab stuudio-vormis kõne lindistamist (podcast, jutusaade, heliklipid), muusika 

lindistamist ning kasutamist etenduse ajal heli, muusika ja kõne mängimiseks. 

 

- 4x BM-800 condenser microphone 

- Shure SV100 vokaalmikrofon 

- 3x XLR vokaalmikrofon 

- Behringer HA400 4-channel stereo headphone amp 

- Helipult Behringer Xenyx X1204 USB 

- Erinevas pikkuses kaableid (XLR -> XLR; 6.3mm -> 6.3mm (stereo, mono, stereo -> 2x 

mono), 3.5mm; 6.3mm <-> 3.5mm üleminekud) 

- 4x stuudio over-ear kõrvaklapid 

- 2x kõlarid + võimendus (Kenwood KRF-V5100D) 

- Digitaalne klaver-süntesaator 

- Behringer DI20 

- M-Audio Code 61 USB MIDI Controller 

- Tehniku arvuti heli mängimiseks ja lindistamiseks (Audacity, Ardour, Ubuntu) 

- Pikendusjuhtmed 
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http://recordinghacks.com/microphones/huhu/BM-800
https://www.progear.ee/shure-sv100
https://www.thomann.de/gb/behringer_ha400.htm
https://www.thomann.de/intl/behringer_xenyx_x1204_usb.htm
https://www.kenwood.eu/home/headphone/KRF-V5100D/?view=details
https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Signal-Processors/DI-Boxes/DI20/p/P0176#googtrans(en%7Cen)
https://m-audio.com/products/view/code-61
https://www.audacityteam.org/
https://ardour.org/


Prooviruum (35 m2) 

 

Prooviruumis korraldatakse proove ja töötubasid. 
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Ruumi võimekus 

- 12 tooli 

- 2 kott-tooli 

- 2 baaripukki 

- Diivan 

- Suur must tahvel-sein 

- Mahutavus 

- Saali paigutus - etendus: 10 publiku liiget 

- Saali paigutus - toolid ringis: 12 osalejat 

Saali paigutus - seistes workshop: 12 osalejat 

- Töövalgus - kontori üldvalgustid või naturaalne päevavalgus akendest 

- Etenduse valgus - laes 3x RGB LED valgusriba, juhitavad Android tahvelarvutilt 

- Õhutus: 1x avatav aken, 1x sundventilatsioon 

- WiFi 
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Asukoht 

 

Ruutu10 Improstuudio 

Kotka 26a, Tallinn 

 

 
JUHATUSE LIIGE 

Rauno Meronen 

rauno@ruutu10.ee 

 
 

ETENDUSED, TURUNDUS, ERATELLIMUSED 

Grete Kungla 

grete@ruutu10.ee 

 

Asume teisel korrusel. Sissepääsemiseks tuleb helistada välisukse kõrval olevast uksekellast: 
● Ruutu10 kontor 
● Ruutu10 Improstuudio 
● Ruutu10 Prooviruum 

 
[TODO: pilt autoga sissekeeramise kohtast] 
 
[TODO: pilt ruutu10 välisuksest] 
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https://www.google.com/maps/place/Ruutu10+Improstuudio/@59.414467,24.731772,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa24b16234aec2154!8m2!3d59.4144672!4d24.7317718?hl=en-US


Rent ja hinnad 

Ruumi rentimise päringu saatmiseks vaata siia. Vastame Sulle omapoolse pakkumisega kahe 

tööpäeva jooksul. Ruumi saadavust näed siit. 

 

Hinnad 

Prooviruum - improga seotud tegevused 

- Ruumi kasutus (2h) - 20 € 
- Ruumi kasutus (4h) - 35 €  
- Ruumi kasutus (päev) - 60 €  

Prooviruum - teised tegevused 

- Ruumi kasutus (2h) - 30 € 
- Ruumi kasutus (4h) - 50 € 
- Ruumi kasutus (päev) - 80 € 

Saal - improga seotud tegevused 

Proovid, jämmid, töötoad, etendused 
 

- Ruumi kasutus (2h) - 20 € 
- Ruumi kasutus (4h) - 35 € 
- Ruumi kasutus (päev) - 60 € 
- Heli ja valgustehnika kasutamine ürituse ajal - tasuta 

Saal - teised tegevused 

Koolitused, sünnipäevad, koosolekud jm 
 

- Ruumi kasutus (2h) - 40 € 
- Ruumi kasutus (4h) - 70 € 
- Ruumi kasutus (päev) - 120 € 
- Heli- ja valgustehnika kasutamine ürituse ajal (2h) -  5 € 

Muud teenused 

- Heli- ja valgustehniku tunnihind (tehnik seab paika, konsulteerib, opereerib ning võtab 
maha valguse- ja helitehnika) - 5 € 
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https://www.ruutu10.ee/stuudio-rent.html
https://www.ruutu10.ee/stuudio-rent.html


 

Ruumide kasutustingimused 

1. Ruumi renditakse min kahe tunni kaupa 

2. Ruumi broneering on kinnitatud alates vastava kinnituse saamisest Ruutu10-lt 

3. Tehniku töötunde arvestatakse poole tunni kaupa. Tehniku tööaeg algab alates ürituseks 

vajaliku tehnika ülespanemisest ning lõppeb, kui peale üritust on tehnika algseisu tagasi 

pandud. Kui tehnik ei viibi kohal ürituse ajal, siis tema töötunde ei arvestata. 

4. Tasumine toimub arve alusel 7 tööpäeva jooksul peale üritust 

5. Rentnik ja tema külalised peavad järgima ruumide sisekorraeeskirju 

 

 

Sisekorraeeskirjad: 

● Ruutu10 ruumides ei tohi viibida haigustunnustega. Teades, et ruumis viibis haigestunud 

isik, tuleb teavitada sellest Ruutu10 Tallinna administratiivi 

● Pärast ruumide kasutust vastutav isik 

○ puhasta pinnad. (Ukselingid, fono-telefon, lauapinnad, aknalauad, tunni käigus 

kasutusel olnud toolid ja muud kohad, mida inimesed potensiaalselt puutuda 

võisid) 

○ Pane toolid nii nagu nad olid enne tunni algust 

○ Pane asjad tagasi õigetele kohtadele 

○ Puhasta tahvel järgmise juhendaja jaoks 

○ Pane ventilaator täisvõimsusel tööle ning aknad tuulutusse 

● Viimase ruumi kasutajana vastutav isik: 

○ keera radiaatorid kolme peale 

○ jäta üks aken tuulutusasendisse 

● Valgus- ja helipulti võib kasutada ainult selleks loa saanud isikud ning tehnikalauale on 

keelatud asetada isiklikke asju. 

● Kui Ruutu10 asi läheb katki, siis tuleb sellest teavitada Ruutu10 juhatust. 

● Ruutu10 ruumides ei tohi viibida välisjalanõudes. 

● Akendest midagi välja visata ei tohi. 

Lavatehnika kasutustingimused 

Rakenduvad, kui tehnika on kasutusel (välja arvatud ainult kõlarite + võimu kasutamisel muusika 
mängimiseks). 
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1. Rentnikul on tehnika kasutamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel Ruutu10-ga 

2. Kasutaja peab jälgima kõiki tehniku lauas olevaid juhiseid (väljaprinditud) 

3. Iseseisval tehnika kasutamisel on kasutajal vajalik vastav tehniline kogemus. Ta teab, mida 

ta teeb, sh jälgib vajalikke ohutusnõudeid ning tehnika opereerimistingimusi. Ta kasutab 

tehnikat heaperemehelikult 

4. Tehnika lõhkumisel hüvitatakse kahju (varuosa või uue eseme hind) 

5. Kasutamise lõpus pannakse tehnika tagasi samasse seisu, nagu see oli enne kasutamise 

algust 

a. Paigaldatud tehnika pannakse tagasi hoiustamiskohta. Eemaldatud tehnika 

pannakse tagasi üles. Ümberpaigutatud valgus pannakse tagasi esialgsesse 

positsiooni 

b. Igal valgustehnika elemendil: DMX kanalid ja seaded pannakse tagasi 

standardseisu (vastav standardseisu infoleht on tehniku lauas) 

c. Kasutatud kaablid keritakse rulli (ülevalt-alt tehnika - ei murra) 

6. Enne ruumist lahkumist lülitatakse tehnika toitest välja 

 

Küsimuste korral konsulteeri Ruutu10 tehnikuga: Ando David Roots; <ando@ruutu10.ee> ; +372 

58 506 743 
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