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EKSÜ e-kuukiri / veebruar 2017 (14) 

 Tähtsad uudised 
 EKSÜ ja liikmesseltside sündmuste uudised ja 

kajastused  
 Kohtumispaik 

 Tegijad saavad tunnustatud 
 Rahastusvõimalused 
 Ilmunud kirjasõna 

 
TÄHTSAD UUDISED 

EKSÜ aasta aruandekoosolek „EKSÜ 20“  
Juubeliaasta pidulik aruandekoosolek toimub 
11. märts kell 14-16 Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.  
Koosoleku päevakava 

 Ülevaade ühenduse 20 a pikkusest tegevusest 
 Tegijate tunnustamine 
 2016 a aastaaruande ülevaade ja kinnitamine 
 Põhikirja muutmine (juhatuse tööaeg, auliikme 

statuut, nõukoda) 
 Uue juhatuse ja revidendi valimine 

Palume kõigil liikmetel kindlasti osa võtta! 
Koosolekule eelneb samas kohas kell 11-13 
emakeelepäeva tähistamine „Murrete homne päev“. 

Käimas on ülemaailmne eesti laste kultuuriküsitlus  
“MINA KA!” 

Küsitluses osalema on oodatud kõik 7–12aastased Eesti 
lapsed üle kogu maailma. Tähelepanu all on nende 
märkamised Eestist, koolielu, tegutsemine vabal ajal ja 
kultuurilised eelistused. Loe edasi 
 

Vastata saab kuni 20. veebruarini 2017. 
 
Küsitlus asub aadressil minaka.ee/kysitlus ja on eesti 
keeles. 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!”, 
mille eesmärk on väärtustada last ja noort kui 
kultuuriloojat ja publikut. 

 
MIS OOTAB EES 

Veebruar 
3.02  EKSÜ juhatuse koosolek  

EKSÜ aastaaaruande koosoleku 
ettevalmistamine, auliikme statuudi ja nõukoja 
moodustamise  arutamine. 

4.02 Kambja Laulu- ja Mänguseltsi aastakoosolek 
Lisaks seltsi aastaaruande kinnitamisele toimub 
näitemäng ja kontsert.  

11.02 Salong „Kes sa oled ...?“ 
Tartu Laulupeomuuseumis toimuva 67. salongi 
külaliseks on  Eha Lokk. Salongi korraldab 
Vanemuise Selts. Loe edasi 

18.02 Vastlapäev Kassinurmes 
Jõgevamaa Metsaselts kutsub kõiki 
Kassinurmele vastlapäeva tähistama. Loe edasi. 

23.02  Tartu Folgiklubi  
Seekordse folgiklubi külaline Paul Neitsov 
(s.1993) on andekas, üle Eesti tähelepanu 
äratanud ning nõutud muusik. Loe edasi 

28.02 Vastlapäev Muugal 
 

Märts 
NB! On alanud registreerimine! 
1.-2.03  EKSÜ koolitus „Kodukoha kultuuriligu ja 

seltsid“ Haapsalus ja Kärdlas 
Koostöös ERM-i ja RA-ga korraldatud koolitus 
jõuab märtsis Läänemaale ja Hiiumaale. Loe edasi  

4.03 Algavad Muuga Maanaisteseltsi EHA 
käsitöökursused  
I koolituspäev - seebi keetmine. 

11.03  Emakeelepäeva ettekandekoosolek „Murrete 
homne päev“ Eesti Kirjandusmuuseumis 
Emakeelepäeva korraldab EKSÜ koostöös Eesti 
Keele Kaitse Ühinguga. Loe edasi 

11.03 EKSÜ aasta aruandekoosolek 
14.03  Muugal tähistatakse emakeelepäeva 
16.03 Eesti keele päev Petseris 

ERM Sõprade Selts aitab sisustada eesti keele 
päeva Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis. 

23.03 Tartu Folgiklubi 
25.03 Muuga Maanaisteseltsi EHA käsitöökursused 

II koolituspäev – karbi valmistamise koolitus 

 
TAGASIVAADE    

 
In memoriam – Jaak Juhansoo 1942-2017 
Teatame kurbusega, et meie seast lahkus 13. jaanuaril 2017 Jaak Juhansoo, kes oli 
aastatel 2007–2014 Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) esimees. Temaga 
kaotasime ainulaadse, hea ja südamliku inimese ning tubli eestlase, kes kogu oma 
hinge ja südamega oli Eesti asja eest väljas.  
Sügav kaastunne lähedastele! 
Loe edasi 
 
 

KOHTUMISPAIK - Viru-Nigula Hariduse Selts 

MTÜ Viru-Nigula Hariduse Selts on asutatud 2003. aastal. Tähtsamateks 
tegevussuundadeks on kultuuriürituste korraldamine, kohaliku kultuuriajaloo ja pärimuse 
kogumine ja jäädvustamine erinevate vahenditega ning igas eas inimeste omaalgatusele ja 
koostööle kaasa aitamine. Loe edasi.  
  

http://minaka.ee/2017/01/22/algab-ylemaailmne-eesti-laste-kultuurikysitlus/
http://minaka.ee/teema-aasta/kysitlus/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/360-67-salong-kes-sa-oled
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/354-vastlapaev-kassinurmes
https://www.facebook.com/events/1429784360366183/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/351-on-alanud-registreerimine-haapsalu-ja-kardla-oppepaevale-kodukoha-kultuurilugu-ja-seltsid
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/03/11/141/-/emakeelepaev-murrete-homne-paev
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/353-in-memoriam-jaak-juhansoo-1942-2017
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/359-kohtumispaik-viru-nigula-hariduse-selts
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TEGIJAD SAAVAD TUNNUSTATUD 

Suur rõõm on teada anda, et üks eesti rahvakultuuri keskseltsidest on saanud suure 
tunnustuse oma 2016 a töö eest: 

palju õnne - Eesti Folkloorinõukogu! 

Eesti Folkloorinõukogu pälvis Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali folkloori 
aastaauhinna 2016 rahvusvahelise folkloorifestivali BALTICA 
korraldamisele loova lähenemise eest. Loe edasi 
 

 

Tunnustused teatrirahvale, palju õnne – Vilde Teater! 

Vilde teatritrahvale sai jaanuari kuus osaks kaks suurt tunnustust – Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate 
üleandmisel toodi koju rahvakultuuri valdkonnas harrastusteatri aastapreemia ja monolavastuste festivalil 
MONOMAANIA pärjati parima meesmonomaani tiitliga Rein Annuk lavastuses "Krappi viimane lint", Vilde 
Teater. Loe edasi 

 

 

20 aastat rahvakultuuri spetsialiste Eesti maakondades! 

Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri spetsialistide maakondlik võrgustik tähistas 
oma 20. sünnipäeva 26. jaan. 2017. Loe edasi. 
 

Eesti Kultuuriseltside Ühendus soovib oma eakaaslasele 
 palju õnne ja pikka iga ning  

kõikidele rahvakultuurispetsialistidele tarmukust oma tegudesse! 

 

 

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Eesti Kultuurkapital  
2017. a I vooru taotluste esitamise viimane päev on 20. veebruar. 

 

ILMUNUD KIRJASÕNA 
 
Tšehhi teadusajakirjas ilmus artikkel Eesti Tantsu- ja Laulupidude kohta 
Tšehhi teadusajakirjas Národopisná revue /Journal of Ethnology ilmus 2016 a lõpus ilmus artikkel Eesti Laulu- ja 
Tantsupidude teemal „Lauldes ja tantsides õnnelikuks: eestlaste omakultuuri suurpeod ja subjektiivne heaolu“. Loe edasi 

 

Rahvakultuuri keskseltside viimased kajastused 

 Folkloorinõukogu kuukiri 

 
 

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 

https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK-lkmR51i930te_06C7j-DEWEG9_HG8C0JGEoupU8RMFq47C7U--iYwUBQYZ_iGsADn3pQTmY9BpDsWmQqCUCJWgKCidrs5mYm8zAKfhlUNcOnNgXKciezf/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/356-tunnustused-teatrirahvale
http://www.rahvakultuur.ee/3174
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/355-lauldes-ja-tantsides-onnelikuks
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/gkDRIQuBSK-lkmR51i930te_06C7j-DEWEG9_HG8C0JGEoupU8RMFq47C7U--iYwUBQYZ_iGsADn3pQTmY9BpDsWmQqCUCJWgKCidrs5mYm8zAKfhlUNcOnNgXKciezf/
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com

