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EKSÜ e-kuukiri / oktoober 2016 (11) 

 Tähtsad uudised 

 EKSÜ ja liikmesseltside oktoobri sündmuste 
uudised ja septembri kajastused 

 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi 

 Avatud konkursid 

 Koolitus- ja rahastusvõimalused 

 Uus rubriik – kultuurireklaam! 

 
TÄHTSAD UUDISED 
 
Eelteated 
5. novembril kell 15.30 toimub EKSÜ erakorraline 
üldkoosolek ERM-i uues majas (peale raamatulaata). 
Üldkoosolekul kinnitatakse EKSÜ arengukava aastateks 2017-
2020.   

5. novembril kell 11-15 toimub traditsiooniline seltside 
trükiste näitus-müük ehk raamatulaat ERM-i uues hoones. 

 
4.-5. november  Eesti Kultuuri Koja konverents 
"KULTUUR, HARIDUS ja HARITUS" ERM-is. 
Varajane registreerimine lõpeb 15. oktoobril ja registreerumine 
on avatud 1. novembrini 2016. Loe edasi 
 
18. novembril toimub neljas KÜSK-i Kogemuspäev ERM-is. 
Loe edasi 
 

 
MIS OOTAB EES – OKTOOBRI SÜNDMUSED 
 
4.-5.10 toimub 10 interdistsiplinaarne konverents „GENIUS LOCI ROKYCANY“ Tšehhis, Rokycaní muuseumis. 
Konverentsil saab kuulata ettekannet eestlaste suurpidudest Tšehhis. Loe edasi  
 
12.10 kell 10 toimub EKSÜ koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Võrus. Loe edasi 
 
13.-15.10 toimuvad Tallinna Päevad Peterburis, kus teiste seas osaleb ka Peterburi Eesti Kultuuriselts 
 
20.10 Vaimse kultuuripärandi konverents „Annivakast rüperaalilini“ Tallinnas, korraldab Rahvakultuuri Keskus. Loe 
edasi 
 
26.10 kell 16-18 Ümarlaud teemal „Kultuur, kunst ja kohalikud omavalitsused?“ Tartu Laulupeomuuseumis. 
Korraldab EKSÜ koostöös Vanemuise Seltsiga. Loe edasi  
 
27.10 Tartu folgiklubis Kätlin ja Marko Mägi, korraldab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts 
 
29.10 Regilaulutuba Eesti Rahva Muuseumis, korraldab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts  

 
 

TAGASIVAADE -  SEPTEMBRI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 
 

 
9.09 Seminar „Eesti 
kultuuriseltsid ja EV 100“ 

Mida kujutab endast eesti 
kultuuritegelaste mälupank ja 
üleilmne eesti veeb?  
Oma kingitusi tutvustasid Eesti 
Kultuuri Koda (Kärt Summatavet) 
ja MTÜ Minu Inimesed (Rain Ots) 
Loe edasi 

 

 
9.09 Ettekanne „Väliseesti seltsielu“ 

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis esines 
eesti rahvamuusikast ja väliseestlaste 
seltsielust Ain Haas, endine 
Indianopolise Eesti Seltsi president ja 
Indiana Ülikooli (USA) emeriitprofessor, 
kahe rahvapilliansambli liige 
(Indianapolises ja Chicagos).  Loe edasi 

 
22.09 Tartu Folgiklubi 

Tartu Folgiklubi alustas uut, 6. 
hooaega Sisevete Saatkonnas 
Emajõel. 
Autoritunni vestluspartner oli Kulno 
Malva, järgneva kontserdi andis 
ansambel Lepaseree. Loe edasi 

 
 

 
24.09 Rakke Valla Hariduse 
Selts – 20 

1996. a. tegevust alustanud 
enese-täiendamisest, kultuuri-
väärtuste hoidmisest ja 
viljelemisest huvitatud 
inimestest koosnev 14. 
liikmeline selts on kasvanud 
50. liikmeliseks! Loe edasi 

 

  

http://www.kultuurikoda.eu/content/eesti-kultuuri-koja-konverents-kultuur-haridus-ja-haritus-0
http://kysk.ee/kuski-neljas-kogemuspaev-ootab-sind
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/307-konverentsil-saab-kuulata-ettekannet-eestlaste-suurpidudest-tsehhis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/296-registreerimine-oppepaevale-kodukoha-kultuurilugu-ja-seltsid-rakveres-3
http://www.rahvakultuur.ee/Vaimse_parandi_konverents_Annivakast_ruperaalini_8211_el_2889
http://www.rahvakultuur.ee/Vaimse_parandi_konverents_Annivakast_ruperaalini_8211_el_2889
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/309-koidula-tartus-kas-laps-voi-koidulaulik
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/299-seminar-kultuuriseltsid-ja-ev-100
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/300-eesti-rahvamuusikast-ja-seltsielust-valismal
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/312-mis-toimub-tartu-folgiklubis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/303-rakke-valla-hariduse-selts-20
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KULTUURISELTSIDE  PÕNEVAID TEGEMISI  
 
Lauldes vestmine lummab pimedat tüdrukut 
 Tartu Postimees toob lugejate ette noore naise loo, kes on leidnud enda väljenduse läbi 
regilauluviiside ja nüüd, korraldades seltsi alt regilaulutuba, soovib seda jagada ka teistele. Loe edasi  

 
 
 
Vilde teatri uus hooaeg on avatud 
Vilde teatri sügis on alanud väljasõitudega üle Eesti ja juba on proovisaalis alanud 
ettevalmistused uuteks etendusteks. Loe edasi 
 
 
 

 
Peterburis tutvustab selts eesti kultuuri 
Peterburi Eesti Kultuuriselts osales septembris kahel suurel sündmusel, kus tutvustati eesti 
rahvatantsu ja käsitööd. Loe edasi 

 

 

 

KOHTUMISPAIK – Euroopa Eestlaste Koor 

2003. aastal asutatud Saksamaa eestlaste segakooriga (mis osales ka edukalt 2004. a. 
üldlaulupeol) liitusid esmalt Belgia, Inglismaa ja Hollandi lauljad. Nii sai 2007. aasta suvel 
Sangaste lossis alguse Euroopa Eestlaste Koor. 

Loe edasi 

 

 

KONKURSID 

Kultuuri Tegu 2016 – tähtaeg on pikendatud!  

"Kultuuri Tegu 2016" kandidaatide pakkumisi oodatakse 16. oktoobrini aadressil 
info@kultuurikoda.eu! 
Kultuuri Tegu on auhind, mis on ellu kutsutud Eesti Kultuuri Koja poolt eesmärgiga tunnustada 
aasta jooksul korda saadetud väljapaistvaid kultuuritegusid ning mida antakse välja koos 
Kultuuriministeeriumiga. Loe edasi 

Kultuuriseltsid – ärge jätke oma tegemisi vaka alla ja esitage ka oma väärikad teod konkursile! 

 

 Kunderi selts otsib Vaimsuse auhinna nominente 

Juhan Kunderi Seltsi juhatus kuulutas välja uue konkursi Juhan Kunderi nimelise Vaimsuse auhinna 
nominentide leidmiseks. Kanditaate saab esitada kuni 1. detsembrini 2016. Loe edasi 

 

 

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Kutsume vabaühendusi KÜSKi infopäevadele! 
Infopäeval tutvustakse põgusalt KÜSKi kõiki toetusvõimalusi. Lähemalt räägitakse uuest konkursist, mis toetab Eesti 
Euroopa Liidu eesistumise perioodil siin toimuvaid rahvusvahelisi suursündmusi, samuti avatakse vabaühenduste 
arenguhüppe taotlusvooru tingimusi.  
Infopäevad toimuvad Paides (11.10), Tallinnas (14.10), Jõhvis (19.10), Pärnus (20.10) ja Valgas (21.10). Loe edasi 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvoorude tähtajad 

 12.12.16 Vabaühendused saavad taotleda toetusi Eesti eesistumise ajal ürituste korraldamiseks 
Oodatud on projektid, mis kaasavad partnereid välisriikidest. Projektid peavad haakuma Eestile oluliste 
teemadega EL-is: ühtne digitaalne turg, energialiit ja idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga. Eestile on 
tähtis, et Euroopa majandus elavneks, inimesed tunneksid ennast turvaliselt ning EL-i roll maailmas tugevneks. 
Loe edasi 

  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/304-lauldes-vestmine-lummab-pimedat-tudrukut
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/306-vilde-teatri-uus-hooaeg-on-avatud
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/308-peterburis-tutvustab-selts-eesti-kultuuri
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/308-peterburis-tutvustab-selts-eesti-kultuuri
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/310-kohtumispaik-euroopa-eestlaste-koor
mailto:laura@kultuurikoda.eu
http://www.kultuurikoda.eu/content/kultuuri-tegu-2016-auhinnakonkurssootame-kandidaate-16-oktoobrini
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/311-kunderi-selts-otsib-vaimsuse-auhinna-nominente
http://kysk.ee/kutsume-vabauhendusi-kuski-infopaevadele
http://kysk.ee/vabauhendused-saavad-taotleda-toetusi-eesti-eesistumise-ajal-urituste-korraldamiseks
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 17.01.17 Esimene 2017. a. arenguhüppe taotlusvoor ootab taotlusi 17. jaanuariks 
Esimesse vooru ootadakse projekte, mis keskenduvad ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende 
teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust 
investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toetata. Teise taotlusvooru tähtaeg tuleb juunis. Loe edasi 

 

Rahvakultuurikeskus  

Toetusprogrammide tähtajad 

 1.12.2016 Taotlusvoorud avanevad 1.novembril ja oodatud kõik eesmärgistatud ja pärimusega seotud 
taotlused. Loe edasi 

Toetusprogrammide infopäevad toimuvad  Pärnus (26.10), Rakveres (2.11) ja Kükita külas Jõgevamaal (9.11) 

 

Väliseesti kultuuriühingute projektikonkursid 

 01.11.16 Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetust saab taotleda eesti keele ja kultuuri 
õpetuse arendamiseks väliseesti kogukondades. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas: 01. mail ja 01. 
novembril. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud. Loe edasi 

 Eelteade! - MISA 
Laiema haardega kogukondlikud algatused on oodatud osalema väliseesti kultuuriühingute projektikonkursil, 
mida EV100 korraldab koostöös Kultuuriministeeriumi ja Rahvuskaaslaste programmiga. EV100 toetusega 
suurendatakse 2017. ja 2018. aasta konkursside toetuste mahtu, et anda suuremat hoogu Eesti sünnipäevale 
pühendatud sündmustele ja avardada võimalusi piiriüleseks kultuurivahetuseks eesti kogukondade vahel. 
2017. aasta konkurss kuulutatakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) 
kaudu välja oktoobri lõpus 2016. 

 

KOOLITUSED 
 
Rahvakultuuri Keskus  
Rahvakultuuri Keskus pakub aasta läbi erinevaid koolitusi - kõikide pakutavate koolitustega saate tutvuda siin 

 
 
ILMUNUD KIRJASÕNA 

Uus regilaulik nägi ilmavalgust 
Regilaulik "Laula, laula, suukene, liigu linnukeelekene" toob lugejate ette regilaule Rakke 
ümbrusest: Koeru ja Simuna kihelkondadest. Regilauliku on välja andnud Rakke Valla Hariduse 
Selts. 
 Loe edasi 

 

Rahvakultuuri keskseltside kajastused 
Ilmunud on Folkloorinõukogu oktoobri kuukiri. 

 

KULTUURIREKLAAM 
 

Kutsuge külla Vilde Teater! 
Vilde teatri etendusi saab 
tellida: 

vildeteater(at)gmail.com 
+372 5624 3129 

Loe lisaks 

Võimalus tellida uut regilaulikut 

Hind 10 eur 

Tellimused esitada: 
+372 5362 0455 

Aime.Kinnep@mail.ee 

Loe lisaks 

 

 
 

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate teateid ja kajastusi oma sündmustest 
aadressile kultuuriseltsid@gmail.com 

 
Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile kultuuriseltsid@gmail.com 

 

 
 

E-kuukirja toimetab Margit Reinkubjas, EKSÜ tegevjuht, 522 6248, kultuuriseltsid@gmail.com 

http://kysk.ee/esimene-2017-a-arenguhuppe-taotlusvoor-ootab-taotlusi-17-jaanuariks
http://www.rahvakultuur.ee/2896
http://ekkm.estinst.ee/taotlused/lisa/20/
http://www.rahvakultuur.ee/Kursused_ja_registreerumine_31
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/295-uus-regilaulik-nagi-ilmavalgust
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK-dwS4KISwd3Wthyrq6jZiyWEG9_HG8C0JGEoupU8RMFjh3c3hn0baym45weYjYorEXPL1nXBuNkTsWmQqCUCJWgKCidrs5mYm8zAKfhlUNcOnNgXKciezf/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/306-vilde-teatri-uus-hooaeg-on-avatud
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/295-uus-regilaulik-nagi-ilmavalgust
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com

