
SUOMALAISET RAKASTAVAT TANGOA 

– eikä se ole vierasta virolaisillekaan. Milongan eli 
tanssintäyteisen tangoillan tunnelmasta voi naut-
tia Tallinnassa useammassakin kohteessa. 

Taivuttele tangon tahtiin esimerkiksi ydinkes-
kustan tuntumassa sijaitsevassa elegantissa ravin
tola Fahlessa, jossa järjestetään milonga aina 
kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna.  
Syyskausi starttaa lokakuun alussa.

fahlerestoran.ee 
facebook.com/
jessicaandsomer

Mikäli olet liikkeellä kes-
kellä viikkoa, suuntaa 
tanssikenkäsi kohti Raa-
tihuoneentorin kupees-
sa sijaitsevaa tunnelmal-
lista ravintola Scheeliä, 
jossa tangotaan joka viikko 
torstai- iltaisin.  

scheeli.eu 

Tango kutsuu myös Tallinnan kansalaisopis
toon vanhankaupungin Vene-kadulle. Siellä jär-

jestetään lauantai-iltaisin kerran kuussa Old Town 
Milonga, jossa aloittelevat ja pidemmällekin eden-
neet tanssijat tapaavat lempirytmiensä pyörteissä. 

kultuur.ee/kursus/salongiohtud-tangoga 

7.–9. lokakuuta Tallinnassa vietetään tangon ys-
tävien festivaalia, joka kantaa nimeä III Tango  

 Meeting in Tallinn. Kolmipäiväisen 
tapahtuman ohjelmaan kuuluu 

tanssitunteja, työpajoja, taita-
via esiintyjiä sekä tietenkin 

paljon tanssia sekä päivällä 
että illalla. Ohjelma jakau-
tuu ravintola Scheelin, 
Raatihuoneentorilla si-
jaitsevan Tudengimajan 
eli Opiskelijoiden talon 

sekä Nõmmen kulttuuri-
keskuksen välillä.

tangomeeting.eu

 

Tykkäätkö laittaa jalalla koreasti, tulkita lempisävelmiäsi 

karaokessa vai viihdytkö mieluummin yleisön joukossa 

kuuntelemassa live-musiikkia?  

Oli valintasi mikä tahansa, Tallinnalla on sinulle paljon 

tarjottavaa.  TEKSTI: TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM  

Tanssi ja laula
TALLINNASSA 

Vinkki!
Omakotitalojen, huviloiden ja 
puutarhojen täyttämä veh-
reä Nõmme oli aikanaan oma 
kaupunkinsa. Tätä nykyä se on 
ollut jo pitkään osa Tallinnaa, 
mutta oman maailman tuntu ei 
ole kadonnut sieltä minnekään. 
Nõmmen lumoavaan ilmapiiriin 
pääsee kätevästi Tallinnan ydin-
keskustasta liikennöivällä bus-
silla 36 sekä hiljattain uusituilla 
oransseilla paikallisjunilla, joilla 
matkaan ei kulu varttiakaan.

Tanssin ystävän kannattaa pitää 
silmällä Nõmmen kulttuurikes-
kuksen ohjelmaa, sillä keskus 
on tunnettu tanssi-illoistaan ja 
-kursseistaan. Kotisivu on pienen 
paikallisen kulttuurikeskuksen 
tapaan vain vironkielinen, mutta 
lisätietoja kannattaa kysyä roh-
keasti vaikkapa sähköpostilla.

nommekultuur.ee

Karaoke soi 
suomeksi
Virolaiset ovat aina olleet kovia laulamaan 
– ei siis ihme, että Tallinnassa pääsee 
helposti myös laulun makuun. Karaoke 
raikaa useassa keskustan ravintolassa su-
juvalla suomen kielellä, eikä karaokekult-
tuuri näissä paikoissa poikkea Suomessa 
totutusta.

Viru-hotellin kuuluisa Valuuttabaari 
kokoaa laulukarkeloihin ennen kaikkea 
suomalaisturisteja. Myös hotelli Metropo-
lissa lauletaan karaokea: hotellin alakerras-
sa sijaitsee kirkkaan väkijuoman mukaan 
nimetty Koskenkorva Karaoke Baar. 
Vanhankaupungin pääkadun, Viru-kadun 
varrella sijaitsee puolestaan kaksikin suo-
malaisten suosimaa karaokeravintolaa, Lo
kaal Helsinki ja Satumaa Karaoke Bar.

sokoshotels.fi  
karaokebaar.ee  
facebook.com/lokaalhelsinki 
facebook.com/satumaa

 

Tallinna on laatukonserttien ystävän kul-
takaivos, jossa ensiluokkaista viihdettä tar-
joavat konserttisalien ohella myös monet 
ravintolat.

Oopperaa ja musikaaleja

Kansallisooppera Estonian syysohjelmis-
ton ehdottomiin helmiin kuuluu Richard 
Wagnerin romanttinen ooppera Lentävä 
hollantilainen. Kevätkaudella hurmaavat 
puolestaan Mozartin ooppera Figaron häät 
sekä Adolphe Adamin baletti Giselle. 

opera.ee 

Vanhassakaupungissa sijaitseva Musta
päiden talo on Tallinnan filharmonisen 
orkesterin koti – ja ohjelmisto sen mu-
kainen. Historiallinen vanhakaupunki on 
mitä parhain paikka myös keskiaikaisesta 
ja renessanssiajan musiikista nauttimiseen. 
Kyseisten aikakausien musiikkiin keskittyvä 
Hortus Musicus -yhtye pitää päämajaansa 
Väravatornissa, mutta esiintyy ohjelmis-
toineen ympäri kaupunkia.

filharmoonia.ee 
concert.ee

Nordeakonserttitalon moderneissa tiloissa 
nautitaan syksyllä muun muassa menestys-
musikaali Mamma Miasta sekä maailman-
tähtien hittejä esittävän ukrainalaisen Prime 
Orchestran sinfoniashow’sta. Syyskauden eh-
dottomia tapauksia ovat myös 1920–30-luvun 
musiikkia tulkitsevan saksalaisen Max Raaben 
konsertti, Royal Ballet Gala sekä 3D-efektein 
maustettu, Vivaldin musiikkiin pohjautuva 
konserttielämys Vivaldianno – City of Mir-
ror. Saku Suurhallin valloittaa marraskuussa 
puolestaan elektronisen popmusiikin pioneeri 
Jean-Michel Jarre.

tallinnconcerthall.com 
sakusuurhall.ee

Illalliskonsertteja  
ja kabareetunnelmaa

Raatihuoneentorilla sijaitseva ravintola 
Maikrahv on tullut tunnetuksi konsert-
ti-illallisistaan, joissa yhdistyvät lämmin 
tunnelma, maukas ruoka ja Viron huippu-
muusikoiden akustiset esiintymiset. Lop-
puvuoden kohokohtiin kuuluvat ehdotto-
masti rakastetun virolais-arubalaisen Dave 
Bentonin joulukonsertit. Poikkea samalla 

myös Raatihuoneentorin tunnelmalliselle 
joulutorille!

maikrahv.ee

Kaikille tutun Viru-hotellin ravintola Me
rineitsi tunnettiin aikanaan viihdyttävästä 
kabareestaan. Pienen tauon jälkeen perin-
nettä on jatkettu, ja tänäkin syksynä Show & 
Dinner -illat marssittavat Merineitsin lavalle 
monipuolista viihdettä konserteista kabaree-
hen – makuelämysten siivittämänä tietenkin!

sokoshotels.fi 

Kaupungin keskustassa sijaitseva ravintola-
kolmikko Clazz, Chicago 1933 ja Scotland 
Yard tuo Tallinnan hämärtyviin syysiltoihin 
monipuolisen kattauksen eri musiikkityyle-
jä. Joka ilta live-musiikkia tarjoava Clazz on 
keskittynyt jazziin, mutta ravintolassa voi 
päästä myös bluesin, popin ja maailmanmu-
siikin makuun. Chicago 1933:n jokailtaiseen 
musiikkimenuun kuuluu jazzin lisäksi myös 
swing, aito englantilaispubi Scotland Yard 
muuntuu viikonloppuisin sen sijaan mene-
väksi rock-, blues- ja popkeitaaksi. 
elavmuusika.ee

Tallinna tarjoaa paljon tanssimahdollisuuksia 
myös iskelmän, popmusiikin ja yökerhojen 
ystäville. 

 
Kivenheiton päässä ydinkeskustasta sijait-
sevassa Sossi Klubissa pääsee vaivatta viro-
laisen iskelmän ja kevyen musiikin makuun. 
Tanssilattialla on tilaa sekä tanssijoil-
le että kuuntelijoille. Saman 
tyyppinen esiintyjäkattaus 
löytyy myös Mustamäen 
kaupunginosasta, hie-
man etäämmällä kes-
kustan hälystä. Siellä 
toimivan Kannu 
Kõrtsin vetonauloja 
ovat myös mutkaton 
kapakkatunnelma ja 
hyvä ruoka.

sossi.ee 
facebook.com/kannuk6rts

 
Legendaarisen Viru-hotellin yhtä legen-
daarinen yökerho Amigo houkuttelee sekä 
paikallisia että turisteja. Tiskijukka pyörittää 

levyjä joka ilta, mutta viikon loppupuolella la-
valle nousevat myös Viron pop- ja rocktaivaan 
kirkkaimmat tähdet. Varauduthan kuitenkin 
siihen, että keikat alkavat maan tapaan yleensä 
vasta reilusti puolenyön jälkeen.

amigo.ee

Trendikkääseen yökerhotunnelmaan 
vievät muun muassa kaupungin 

keskustassa sijaitsevat Club 
Hollywood ja Club Pri

vé .  Elektronisen tans-
simusiikin ystävät 
viihtyvät puolestaan 
hieman keskustan 
ulkopuolella toimi-
vassa Club Facto

ryssa, jossa esiintyy 
säännöllisesti genren 

maailmantähtiä. Bileet 
kestävät parhaimmillaan 

aamu kuuteen. 

clubhollywood.ee 
clubprive.ee 
factorytallinn.com

Tangon huumaa Yökerhoja moneen makuun

Konsertteja saleissa ja ravintoloissa

Kaikki Viron tangotapahtumat:  
tangoestonia.ee 

 Argentiinalainen tango viettelee    
  tanssimaan aina pikkutunneille. 
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