OLI SEDA SIIS NÜÜD VAJA?
OLI KÜLL!

Mnjaa ..., kes oleks võinud arvata ...
Aprill.
Esmaspäeval lähen konverentsikomitee koosolekule; koostan rõõmukirja Gerlile, et
oleme talle sobilikud muusikud kõrvale leidnud ja ära rääkinud ning kirjutan veelkord
lahti Gala Dinner il planeeritu.
Teisipäeval toon Eesti Instituudist Eestit siit ja sealt tutvustavaid buklette, et Mirjam
ja Kirsti saaksid neid Cardiffis jagada; osalen veinipakkujate veiniga ja veinita
kaalumisel.
Kolmapäeval osalen welcome-tiimi rongkäigumarsruudi arutelul; muretsen ja uurin,
kas ehitustööd laululava juures saavad ikka valmis.
Neljapäeval vaatame üle kodupidude kingitused ja teeme valiku; mõtlen, kellelt
küsida tuuribussidesse kohukesi ja jogurtit.
Reedel lähen gala-tiimiga dekoratsioonide arutelule; kohtun pargipingil Ahelikuga, et
repertuaarist ja lava suurusest üheselt aru saada; unistan, et võiksime galaõhtu
lõpetada viimaste piduliste sõidutamisega Pirita randa, et seal vahuveiniga päikest
tõusma meelitada.
Laupäeval koostan/kirjutan toetustaotlust Tallinna Linnavalitsusele; kontrollin, kes
mu sõpradest laias maailmas on veel registeerumata, et teda siis isiklikult veelkord
kutsuda.
Pühapäeval saadan viimased lepingud ülelugemiseks Mirjamile; valmistan ette
järgmise sammu viisade teemal; lähen kohtuma Noorte Kommertskoja
aastakonverentsi korraldajatega; mõtisklen, kus ja kes võiks tiimist
konverentsibukletti ühed ilusad näopildid teha.
Esmaspäeval ...
Uh-uh! Siis veel 40 tundi selles töönädalas oma päris tööpostil, mees ja lapsed, köök,
aiatööd ... sest till peab kurgisoolamise ajaks parajalt kasvanud olema. Raha uute
kingade tarvis on klubisõitude bensiini peale kulunud jne.
OLI SEDA SIIS NÜÜD VAJA?
OLI KÜLL!
Nüüd, kallid vennad RTst, on teil põhjust OMA LC ÕDEDE ÜLE UHKUST
TUNDA! Me oleme ära teinud tohutu hulga tööd. Suured asjad on liikuma pandud ja
väikesed jooksevad ka päev-päevalt üha enam paika.
Nüüd on paras aeg hakata LC Eestil ja RT Eestil end vastuvõtuvormi ajama. Sest
KONVERENTSI ATMOSFÄÄR ON MEIE LUUA. Nüüd peavad ärkama suhtlejad,
käimatõmbajad, klaköörid, klounid ja lihtsalt lustivad õed-vennad sõpruses ja
abivalmiduses. Nüüd läheb vaja meie kõigi tahet ja sisemist lusti. Lusti, mis kohe
uhkelt paljunema hakkab.
August.
Konverentsinädala (20. - 26.aug.) programmi leiate nii LCE kui ka RTE
koduleheküljelt. Nädal algab kolmepäevaste tuuridega ja LCI valitsuse koosolekutega
ning jätkub delegaatide õhtusöögi ja töökoosolekutega.
Neljapäeval avatakse aastakonverents juba kõigile külalistele.
Ja nüüd tähelepanu!

Jällenägemisrõõm, avakõned ja rahvuslik laud ei suuda tavaliselt emotsioonide skaalal
võistelda KESET LINNA KULGEVA RAHVARÕIVASTES (MAX 36 MAAD)
RONGKÄIGU VÕI JUHITUD JALUTUSKÄIGUGA. Kogu see leedide paabel
koguneb Musumäele ja liigub sealt Vabaduse Platsi suunas.
VENNAD! Tulge meie harvanähtavale jalutuskäigule pasunate, laulu või tervitustega
hoogu andma! Garanteerime teile unustamatuid hetki, milledest üks võiks olla näiteks
15 Zambia naise puusavedrutused Tallinna tänavatel ja täiesti keset päeva ... Ning
seejärel Avamine ja Welcome Party ise!
Reedel, kui me ise Estonia kontserdisaalis suurt aastakoosolekut peame, usaldame me
konverentsinädalal osalevad partnerid (nii RT vennad kui mõned muidu mehed) TEIE
HOOLDE, MEIE VENNAD! 15.juulil, kui registreerimine on lukus, saame otsustada,
kas tegevusväljaks saab olema lasketiir, golfiväljak või veel midagi väga erakordset –
Kuusiku lennuväli, purilennukid, võimalus jalad maast lahti rebida ... ja maandununa
sauna ning Agu kuuma-panni-rituaali nautida.
Tulge ja näidake, mis mees see eestlane õieti on!
Laupäeval paneb konverentsinädalale hüüumärgi Gala Dinner. Suurepärane toit,
hinnatud artistid, lumivalged toolikatted nagu ikka, aga ...
MEHED! Mängige kujutluspildiga: 500 väga elus naist, st ehk küll veidi väsinud, aga
kirgastunud, emotsionaalselt ülelaetud superkaunist naist siidikleitides, sukad ja
dekolteeritud seljad ... Nii palju pidutsevat supernaiselikkust nende väheste
ruutmeetrite kohta! Erakordne! Ja augustis on see kujutluspilt juba reaalsus, ilus
reaalsus.
VEEL ÜHEST TOREDAST TRADITSIOONIST! Läbi pika LCI konverentsiajaloo
on galalaval üles astunud ka RT vennad. Kord nad laulavad maailmakuulsate
häältega, kord nad tantsivad papist tüdrukutega ...
Kirjutaksime teid heameelega üllatusesinejate nimekirja küsimata ette, millist
loomingulist liitu kavatsete esindada. Nii et – üks ÜLLATUS? PALUUUUUN!
Aga pühapäeval ... pühapäeval ei ole muud võimalust, kui kinnitada oma ootusi ja
öelda, et korraldasime endale taas ühe elu-uhkeima-peonädala! Ja seda sõltumata
ilmast: tuulest, tormist, rahest, vihmast, päikeselõõsast. ISE TEGIME. JUST.
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