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EKSÜ e-kuukiri / november-detsember 2016 (12) 

 Tähtsad uudised 
 EKSÜ ja liikmesseltside detsembri sündmuste 

uudised ja oktoobri/novembri kajastused 

 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi  
 Rahastusvõimalused 
 Ilmunud kirjasõna 

 
 
TÄHTSAD UUDISED 
 
Valminud on EKSÜ uus arengukava 
Novembrikuuga on valmis saanud EKSÜ arengukava 
aastateks 2017-2020.  
Valminud arengukavaga saab tutvuda siin. 

  

2017 a tähtsamad kuupäevad 
- 28. mai kevadpidu „Ikka üheskoos“ Tõrvas 
- 4.-5. august seltside suvekool Ida-Virumaal 
- november EKSÜ raamatulaat Tallinnas, kuupäev 

täpsustamisel 

 
 
MIS OOTAB EES – DETSEMBRI SÜNDMUSED 
 
2.12 EKSÜ juhatuse selle aasta viimane koosolek (2017. a tegevuskava kinnitamine) 
 
11.12 Rakke Valla Hariduse Seltsi aastalõpukoosolek  
 
13.12 TRAKS-i Huumoriklubi Kihva kontsert-esinemine Karksi-Nuia eakate jõulupeol 
 
17.12 TRAKS-i harrastuskollektiivide jõulupidu Tartu Seltside Majas 
 
18.12 ERM-i Sõprade Seltsi jõulukuine kokkusaamine ERM-is 
 
22.12 Tartu 2016 a viimane Folgiklubi 
 

 
 
TAGASIVAADE -  OKTOOBRI / NOVEMBRI SÜNDMUSTE KAJASTUSED 
 
13.-15. oktoober – Tallinna kohtumised Peterburis 

Tallinna päevade raames oli 
kolmel päeval Peterburis 
palju kontserte, eesti teatri 
etendus, avati Tauno Kangro 
näitus. 
Sankt-Peterburi Eesti 
Kultuuriselts osales eesti 

käsitööpäevadel Riiklikus Etnograafiamuuseumis.  
Loe edasi 
 

 
27.oktoobril avati Läti Eesti Seltsi (LES) 
eestvõtmisel eesti tekstiilikunstniku Kaire 
Tali näitus RETRIIT Riia Eesti Majas. 
Näitus jääb avatuks kuni selle aasta 
lõpuni. 
Loe edasi 

 
30. oktoobril mälestati Peterburis repressiooniohvreid 

 Iga aasta 30. oktoobril 
 toimub Levashovo 
memoriaalkalmistul 
ülelinnaline 1937-38. a. 
repressiooniohvrite 
mälestuspäev. 
Mälestusjumalateenistuse 
pidas pastor Salumäe. 

Loe edasi 

 
5. november – V raamatulaat 

Koostöös ERM-i Sõprade 
Seltsiga sai maha peetud Eesti 
Kultuuriseltside Ühenduse 
traditsiooniline,  seekord juba 
5. seltside väljaannete näitus-
müük, võõrustajaks sedakorda 
siis uus ERM-i hoone.  
Loe edasi 

 
 
10.-11. november - Hullunud Tartu  

Eri kunstivaldkondi 
ühendav festival „Hullunud 
Tartu“ lummas ja jäi 
kummitama. Festivalil 
toimunust annab ajakirjas 
Sirp ülevaate Janno Zõbin. 
Loe edasi 

 

 
Liiso 20! 
Tallinna Võru Seltsi lauluansambel 
LIISO pidas oma 20. sünnipäeva 
19. novembril 2016. 
Loe edasi 

 

 

http://kultuuriseltsid.ee/web/images/dokumendid/EKS%C3%9C_arengukava_2017-2020.pdf
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/318-tallinna-kohtumised-peterburis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/321-tekstiilikunstniku-kaire-tali-naitus-retriit-riia-eesti-majas
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/319-peterburis-toimus-repressiooniohvrite-malestuspaev
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/320-v-seltside-valjaannete-naitus-muuk
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/tagurpidi-kavaga-performatiivne-hullamine/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/328-liiso-20


   
 
  E-KUUKIRI /  NOVEMBER-DETSEMBER 2016 (12) 

2 
 

 
KULTUURISELTSIDE  PÕNEVAID TEGEMISI  
 
Tsehhi-Eesti Klubi – 25! 

Tšehhi-Eesti Klubi Prahas loodi 1991. a. veebruaris, Res Baltica õhtul.  
Klubi tegevus on suunatud pigem väljapoole, laiemale avalikkusele, püüdega lähendada Eesti kultuuri tšehhidele. 
Loe edasi 

 

ERM-i Sõprade Seltsil on vabatahtlikud abiks 

Muuseumis elu keeb ja iga päev juhtub midagi põnevat! Eesti Rahva Muuseumi Sõprade 
Selts on tulnud oma vabatahtlikega muuseumile appi, et uues majas kõik vajalikud tööd ikka 
tehtud saaksid.  
Loe edasi 

 

 
 
Mälestades Toomas Metsalat – väliseesti rahvatantsuisa 
 
Toomas Metsala (1926–2012) sünnist möödus tänavu 18. novembril 90 aastat. 
Teda võib julgelt pidada Ullo Toomi kõrval Eesti rahvakultuuri omanäoliseks ja säravamaks 
rahvatantsu „isaks“ väljaspool Eestit.  
Loe edasi 

 

 
Kultuuri Tegu 2016 on selgunud! 
 
Kultuurisaade "Plekktrumm" pälvis peaauhinna konkursil Kultuuri Tegu 2016.  
Nominentide seas olid veel maiade tsivilisatsiooni uurija Rait Kütt; arhitektuuriprogrammi „Hea Avalik Ruum“ 
korraldusmeeskond eesotsas Kalle Vellevoogiga; kunstnik Meeli Kõiva alias Mery Crystal Ra näitus-installatsiooniga 
"Parasite Beach"; Mari-Liis Lill ja Paavo Piik integratsiooniteemalise kultuuriprojektiga “Teisest silmapilgust”/“Kosmos”. 
 Loe edasi 

 

 

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

 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 

 
 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 

 

 

Väliseesti kultuuriühingute projektikonkursid 

11. novembril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste 
programmi projektikonkursid, mille eesmärgiks on toetada välismaal tegutsevaid eesti 
kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel ja tugevdada läheneva juubeli eel kultuurikollektiivide 
ning loomeinimeste kontakte. 
 
Mõlema konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2017. 
Välja on kuulutatud kaks projektikonkurssi: 

 

 Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss 
Projektikonkursi eesmärk on toetada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning 
kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel, koolitustel Eestis 
ja väliseesti kogukondades ning kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel. Loe lisaks 

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/327-tsehhi-eesti-klubi-sai-tanavu-25-aastaseks
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/330-erm-i-soprade-seltsil-on-vabatahtlikud-abiks
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/325-malestades-toomas-metsalat-valis-eesti-rahvatantsuisa
http://etv2.err.ee/v/sonumid/f0e7f8a6-975a-4f9b-af43-c40be67ea343/kultuurisaade-plekktrumm-palvis-peaauhinna-konkursil-kultuuri-tegu-2016
http://kysk.ee/vabauhendused-saavad-taotleda-toetusi-eesti-eesistumise-ajal-urituste-korraldamiseks
http://kysk.ee/esimene-2017-a-arenguhuppe-taotlusvoor-ootab-taotlusi-17-jaanuariks
http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=680
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 Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss 
Projektikonkursi eesmärk on toetada väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud 
EV 100. aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning 
kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Loe lisaks 

 
Laste- ja noortekultuuri aasta 2017 - ideekonkurss  

Avatud on laste- ja noortekultuuri aasta ideekonkurss, mille eesmärk on läbi erinevate algatuste 
ja sündmuste  muuta laste ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks. 
Ideekontseptsioone saab esitada kahes jaos: 
 

 tähtaeg 20. jaanuar 2017 – võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 10. veebruaril 2017; 
 tähtaeg 20. aprill 2017– võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 10. mail 2017. 

 
Ideekonkursi toetusfond on kokku 25 000 eurot. Sellises mahus toetatakse vähemalt 50 erinevat laste-ja noortekultuuri 
projekti. Parimad projektid valib välja zürii ning ühe ettevõtmise maksimaalne toetussumma on 500 eurot. Loe lisaks 
 

 

ILMUNUD KIRJASÕNA 
 
Ameerika eestlase ajalugu on kaante vahele saanud! 
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides annab teada, et on alanud tellimuste vastuvõtt 
raamatule „Eestlased Ameerikas, 1945-1995: eskiilis tõotatud maal“, mis kajastab 
eestlaste ajalugu Ameerikas peale II Maailmasõda. Loe edasi 
 
Raamatut saab tellida Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides veebilehe kaudu. 
 
 

 

Rahvakultuuri keskseltside uuemad kajastused 

 Folkloorinõukogu kuukiri 

  Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi  Teataja 

 Eesti Käsitöö ja Rahvakunsti Liidu Teataja  

 
 
 

 
 

 
Eesti Kultuuriseltside Ühendus soovib kõigile 

ilusat jõuluootust 
 ja kohtumiseni uuel aastal! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=681
http://www.minaka.ee/files/Laste-_ja_noortekultuuri_aasta_2017_ideekonkurss.pdf
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/326-ameerika-eestlase-ajalugu-on-kaante-vahele-saanud
http://www.estosite.org/eanc-activities/2016/11/22/published-estonians-in-america-1945-1995-exiles-in-a-land-of.html
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK8mclMUkJDwFtDY_up2iVHbWEG9_HG8C0JGEoupU8RMFujQMG5LP8r3-4wc-X6ujo0sBs5N0hyatDsWmQqCUCJWgKCidrs5mYm8zAKfhlUNcOnNgXKciezf/
https://issuu.com/heinrobert/docs/errsiteataja_november_2016/4
http://www.folkart.ee/uploads/userfiles/teataja-sygis-2016-veeb.pdf
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
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