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2011

"Tallinna Ülikooli jõulupidu" - Õhtujuhtimine ja korralduse abistamine.
Vennad Vähid esimene ametlik koos tehtud üritus!

2012

TRE raadio - Hommikuprogrammi saatejuhtmine 8 kuu vältel igal
argihommikul.

"Mutionu Pidu" (erasünnipäev) - Baariteenus, õhtujuhtimine ja
tulepuhumine
"Jalgratas on POP" - Päevajuhtmine
"Sõbrapäevapidu" Maaülikoolis - Õhtujuhtmine
"Full Moon Night" Shootersis - Tulepuhumine

"Tallinna Tudengite Kevadpäevad" 2012" :
"Öölaulupidu" - Õhtujuhtime ja sponsorite promo
"Pappmasinate romuralli" - Päevajuhtmine
"Tudengifest" - Päeva- ja õhtujuhtimine
Vabaduse väljakul rahva tuju üleval hoidmine ja korralduse abistamine.
Reklaamklippide tegemine raadiotesse: Raadio 2, Viker- ja TRE raadio
Tunnusvideoklippides näitlemine ja kokkupanek.

"Spordipäev ja Kevadpidu" Mainori Ülikool - Spordipäeva- ja
õhtujuhtimine
"Full Moon Night" Shootersis - Tulepuhumine
"Sess IMES" tudengite sessilõpupidu - Õhtujuhtimine
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"Ärasaatmispidu" (erapidu) - Korraldus, inventari ülespanek ja
mahavõtt
"Barbara ja Mihkel Heina pulm" - Korraldus ja helitehnika,
õhtujuhtimine
"Full Moon Night" Shootersis - Tulepuhumine
"Saare möll" (sünnipäev) - Korraldus- ja baariteenus, tulepuhumine
"Eesti Noortepäev 2012" - Päevajuhtumine
"OÜ Teie Kelner suvepäevad" - Õhtujuhtimine
"Blue Full Moon Night" Shootersis - Tulepuhumine

"Full Moon" Shootersis - Tulepuhumine ja show
"Rebaste ristimise pidu" Patarei vanglas - Korraldustiimi liikmed, lavaja valgustehnka installatsioon ning kujundus, tulepuhumine, DJ-de
organiseerimine, reklaam.

"Erasünnipäev" - Baariteenus
"Reservpäästerühma jõulupidu Bond" - Õhtujuhtimine
"Tänavate Sümfoonia" - Korraldus, turundus, esinejad, valgus-ja
helitehnika
"Christmas is coming - Cold as ice" - Õhtujuhtmine
"Võlumaa" - Õhtujuhtmine
2013

"Tallinna Kiirabi talvepäevad" - Õhtujuhtimine, DJ ja helitehnika
"Maskiball" 32.Keskkooli kevadball - Valgustehnika paigaldus ja
lavakujundus
"Erasünnipäev" 30 juubel - Õhtujuhtimine ja baariteenus
koos"KOKTEILI" koolitusega
"Tallinna Tudengite Kevadpäevad" 2013
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"PAF-pall" - Päevajuhtimine, kohtunikuamet ning korralduse
abistamine
"Dance Fever" ehk Tantsupalavik - Õhtujuhtimine
"Pappmasinate romuralli" - Päevajuhtimine ning korralduse abistamine
"TRE raadio soovisaade" - Igal kolmapäeval raadiosaate juhtimine 4
kuu vältel
"ESNi jalgpalliturniir" välistudengitele mõeldud turniir Kommentaarori roll ning korralduse abistamine
"Nõmme Noortepäev 2013" - Nõmme Kevade raames Päevajuhtumine, moeetenduse läbiviimine.
"Moevaksal" - Riidekollektsiooni esitlemine
"Lastekaitsepäev Nõmmel" (Järve keskus) - Päevajuhtimine ja
helitehnika
"Olümpiamängud" Eesti Kiirabi suvepäevad - Korraldus, ettevalmistus,
päevajuhtmine, DJ, heli-ja valgustehnika, lava
"Erasünnipäev" - Baariteenus, tulepuhumine, heli- ja valgustehnika
"KABUUM" Järve keskuse ostufestival - Päevajuhtimine 5 järjestikusel
päeval.
"Noortepäev 2013" - Päevajuhtimine
"Sanoma Balitcu suvepäevad" - Baariteenus, tulepuhumine,
valgustehnika monteerimine
"MNT elustiil" - Päevajuhtmine
"Tutvumisõhtu" Tallinna Ülikooli Terviseteaduste- ja Spordi Instituut "Tallinna Sadama jõulupidu" - Valgustehnika paigaldus ja
installeerimine. Ürituse järelkoristus
"Tallinna Ülikooli karikaturniir" - Virtuaalspordi õhtujuhtimine
"Sinu kursus kõlab tuttavalt" Tallinna Ülikooli Terviseteaduste- ja
Spordi Instituudi jõulupidu - Lava ja valgustehnika kujundus,
installisatsioon, korraldustiimi liikmed
"Monroed ja Jörbergid" (erasünnipäev) Glehni lossis - Õhtujuhtimine,
programmi koostamine
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"Aastavahetuse erapidu" - Ürituse korraldus, programm, DJ-teenus ja
baarmeni teenus

2014

"DHL-i jõulupidu" - Programmi koostamine, õhtujuhtimine, jõuluvana,
heli- ja valgustehnika paigaldus, virtuaalsport ning DJ teenus.

"Epp Pruunsi ja Rain Auni pulm" Glehni lossis - Pulmaisa, programm,
auhinnad

"Tudeng.TV 100 liikme pidu" - Ürituse korraldus, programm,
õhtujuhtimine, heli- ja valgustehnika

"Noor moelooja 2014" - Päeva- ja õhtujuhtimine

"Estanc ja T-Tammer perepäev" Skoda jäähallis - Päevajuhtimine
uiskudel

"Let's rock" Tallinna Ülikooli kevadpidu - Õhtujuhtimine
"Suvetöö 2014" Solarise keskuses - Päevajuhtimine
"Praktika väärtused" Seminar Tallinna Ülikooli Pedakoogilises
Seminaris - Modereerimine / Kovisioon
"Nõmme Kevade Noortepäev" - Päevajuhtumine ja korralduse
abistamine/nõuandmine
"Nõmme Kevade Pop-Up" Moeateljee - Päevajuhtimine, DJ-teenus ja
osaline korraldus.
"Rat Race 2014" - Päevajuhtimine ja korralduse nõuandmine
"Erasünnipäev" - Ürituse korraldus, õhtujuhtimine, helitehnika
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"Saue linna Laste- ja Noortepäev" - Päevajuhtumine
"Luna-Luna Karioru lõbustuspargi avamine" - Avatseremoonia
läbiviimine
"Koolipidu" Tapal - Õhtujuhtimine, ettevalmistu
"Põhikooli lõpupidu" Tallinna Kivimäe Põhikool - Õhtujuhtimine
"Põhikooli lõpupidu" Kuressaare Gümnaasium - Õhtujuhtimine, flööri
show
"Mariann ja Tanel Kirsipuu pulm" - Pulmaisa, nõuandmine. Karl
Pütsepa esimene pulm :)
"Gümnaasiumi lõpupidu" Tallinna Reaalkool - Õhtujuhtimine
"Ivar Liit ja Geelika Vaalmäe-Liit pulm" - Pulmaisa, korralduse abistamine

"Hurtigruteni suvepäevad" -Päeva- ja õhtujuhtimine, korralduse
abistamine, tantsuõpe
"Noortepäev 2014" Jõhvis - Päevajuhtimine
"Erasünnipäev" - Baarmeni ja baariteenus, flöörishow ja mängud.
"Apollo raamatupoe suvepäevad" Naissaarel - Päevajuhtimine ja
organiseerimise nõustamine.
"Restoran Maikrahv suvepäevad" - Rattamatk, päevajuhtimine,
kokteilivõistlus
"DHL Eesti suvepäevad"- Päevajuhtimine, korralduse abistamine
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