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Sellel nädalal jõuab kulminatsioonini neli aastat väldanud Eesti Skautide Ühingu ning
filmistuudio Luxfilm koostööprojekt, mille tulemusena on valmis saanud pooletunnine film Eesti
skautlusest. Filmi „Südamest skaut" režissöör on Anu Aun ning see esilinastub 12. aprillil kinos
Artis.

      

Käesoleval aastal tähistavad Eesti skaudid oma 100. tegutsemisaastat. Juubeliaastaks
valminud linateose filmivõtted toimusid mitme aasta vältel erinevatel skaudiüritustel Eestis ja
eelmise aasta suvel ka skautide maailmalaagris Rootsis. Filmis meenutab oma skaudiaega ka
president Toomas Hendrik Ilves.

  

Film on valminud koostöös professionaalse filmistuudioga Luxfilm. Filmi režissööriks on Anu
Aun („Vahetus" ja „Keelatud vili") ja muusika on kirjutanud Maris Aljaste.

  

Režissöör Anu Aun möönab, et kui ta neli aastat tagasi selle projekti vastu võttis, ei teadnud ta
skautlusest suurt midagi: „Tundus lihtsalt sümpaatne teema." Samas tunnistab noor naine, et
mida rohkem ta teemasse sisse elas ja võtete käigus oma silmaga nägi, seda suuremat ühisosa
skautidega märkas ta ka iseendas: „Nii nagu skaudid, nii püüan ka mina järgida rohelist ja
keskkonnasäästlikku mõtteviisi. Ka mulle meeldib veeta aega looduses. Samuti tean ma, mida
tähendab leida noorpõlves harrastatud hobi kaudu sõbrad kogu eluks ja tunda, et huvialast on
saanud elustiil, mis mõjutab sind aastakümneid hiljemgi. Võib-olla just seetõttu oli mul lihtne
skautide maailma mõista ning minu jaoks on olnud väga südamelähedane sellest filmi teha."

  

Eesti skautluse 100. juubeliaasta patrooniks on Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, kes,
tuginedes oma isiklikule kogemusele skautluses on öelnud: "Skaudiliikumine annab noortele
ühiste tegemiste kaudu võimaluse ennast arendada, saada häid sõpru ja omandatud teadmiste
abil anda oma panus meid ümbritseva maailma paremaks muutmisse."

  

Filmi „Südamest skaut" esilinastust ERRis on oodata kevadel.

  

Eesti Skautide Ühing, mille liikmeskond küündib 1500 liikmeni, on tänasel päeval üks suurimaid
noorteorganisatsioone Eestis. Maailmas on skaute kokku üle 30 miljoni.
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Lisainfo:
Eesti Skautide Ühing
www.skaut.ee

  

Lisainfo: Eesti esimesed skaudiüksused alustasid tegevust 1912. aastal Pärnus. Skautlus levis
Eestis kiiresti ja Teise maailmasõja eelsesse aega jääb mitu suurlaagrit, neist suurim mitme
tuhande osalejaga. Aktiivselt osaleti ka rahvusvahelises skautluses ja nii oli Eesti ka üks
Skautide Maailmaorganisatsiooni asutajaliikmeid 1920. aastal. Seoses Eesti okupeerimisega
1940. aastal keelustati skautlus Eestis, osalt jätkati tegevust „põranda all". Tegevus jätkus ka
pagulas-skautlusena Saksamaal, Rootsis, hiljem Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning veel
paljudes maailma paikades võõrsile siirdunud eestlaste eestvedamisel. Eesti skaudiüksused on
tegevad veel ka tänapäeval näiteks Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Skautlus Eestis
taastati 1980. aastate lõpul.

  

Artikkel Skaut.ee veebilehel .
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http://www.skaut.ee/
http://www.skaut.ee/info/?id=10547

