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EKSÜ e-kuukiri / november 2017 (22) 

 Tähtsad uudised 
 Tutvustame juubilare, kohtumispaik 
 Kultuuriseltside põnevaid tegemisi 

 Huvitav ja kasulik 
 Rahastusvõimalused 
 Muid uudiseid 

 
TÄHTSAD UUDISED 

Viimane võimalus –  
seltside ja noorte 
koostööprojekt: filmikonkurss  

Eesti Kultuuriseltside Ühendus 
kutsub noori osalema lühifilmide konkursil „Seltsis 
segasem“.  

Konkursil osalemiseks tuleb teha ühest seltsist, kelle 
jaoks on oluline hoida eesti kultuuripärandit, 3–5 min 
pikkune lühifilm, kus tutvustatakse vabas vormis selle 
seltsi tegevust. 

Filme ootame veel kuni 10. novembrini 2017. 

Täpsemad konkursi tingimused leiab siit. 

Koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Viljandis 

Koolitus toimub 8. novembril kell 10-14 Viljandi 
Omavalitsuste Liidu saalis, Vabaduse plats 4, Viljandi. 

Koolitusel tutvustatakse ERM ja RA digiarhiive ja nende 
kasutusvõimalusi.  

Koolitusele registreerimine toimub siin. 

 
Kultuuriseltside raamatulaat 

18. novembril kell 11-17 toimub Mardilaada raames 
Tallinnas Saku Suurhallis juba VI seltside raamatulaat.  

Ootame kõiki uudistama seltside raamatuid! 

 
TUTVUSTAME JUUBILARE 

Johannes Aaviku Seltsi veerandsada aastat! 

Johannes Aavik nagu paljud teised pagulasharitlased oli vene nõukogude okupatsiooni ajal persona 
non grata. Üksnes poolsalamisi oli võimalik tema isikut, tegevust ja ideid käsitleda. Kui teaduslikku 
uurimistööd üldse õnnestus teha, siis üksnes vaevaliselt hangitud erilubadega, millega lasti 
raamatukogu kinnisesse salahoidlasse tutvuma mõningate Aaviku kirjutistega. Alles Eesti 
taasiseseisvaks mõtlemise aegu sai keelemehest jälle põhjalikumalt kõnelda – ning 26. septembril 
1992 asutatigi Johannes Aaviku Selts selle hinge ja pikaaegse esimehe, nüüdse auesimehe mag  
Helgi  Vihma eestvõttel. Loe edasi 

 
Kambja naisansambel Lüüra – 60! 

Kambja Laulu- ja Mänguseltsi alla kuulub mitu aktiivset kollektivi ja üks nendest, naisansambel 
Lüüra, tähistab sellel aastal juba oma 60. sünnipäeva. Kambja naisansambli asutas 1957. aastal 
puhkpillimuusika helilooja Uno Koppel, kes juhendas ansamblit 17 aastat. Järgnevad 17 aastat 
laulsid naised helilooja Silvi Kaivu juhendamisel, kes kirjutas ka ansamblile laule. 1997. aasta 
sügisest kuni käesoleva ajani töötab ansambli juhendajana Anu Ird. Loe edasi 
 

 
KOHTUMISPAIK – EESTI KLUBI PORIS 

Pori linn asub Soome läänerannikul 240 kilomeetri kaugusel Helsingist Satakunna maakonnas. 
Lisaks Yyteri liivarannale ja kuulsale Pori Jazzfestivalile tegutseb siin alates 6. veebruarist 2014 
ka Eesti klubi Poris. Klubi töövormiks on peamiselt eestikeelne vestlusring ning emakeelne 
keelekeskkond, tänaseks on kujunenud välja traditsioonid: Eesti Vabariigi sünnipäeva ja 
emadepäeva tähistamine ning jõulupeo korraldamine. Klubitöös osalevad ka lapsed, kes on 
saanud siin joonistada, laulda, teha käelist tegevust, kokata, ringmänge tantsida ja eelkõige 
suhelda oma emakeeles. 

Loe edasi 

 

KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI SIIT JA SEALTPOOLT PIIRI 

Eesti esimene lühilavastuste festival 

  Eesti esimene lühilavastuste (lavastuste 
pikkus maksimaalselt 15 min) festival 
toimus 14. oktoobril 2017 Elvas.  

2016. aastal toimus Fääri saartel rahvusvaheline 
harrastusteatrite festival, kus Eestit esindas Saaremaa 
Teatri kõrval Elva LendTeater lavastusega "Ema". Sealt 
kasvaski välja idee korraldada samalaadne festival ka 
Eestis, mille LendTeater tänavu ellu viis. 

Loominguline kodu-salong "Siin ja 
seal, aga Tartus" 

20. oktoobrlil 2017 toimus Tartus Oskar 
Lutsu Majamuuseumis järjekorras juba 
11. loominguline kodu-salong “Siin ja 
seal, aga Tartus”. Oma luulet esitasid 
Krista Ojasaar ja Valts Ernštreits. Loe 
edasi 

 

 

  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/450-filmikonkurss-seltsis-segasem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbhh5NXa76_OVuw1bAXaPvveacG34lHx2VkNRqIsdBH2yVA/viewform
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/497-johannes-aaviku-seltsi-veerandsada-aastat
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/499-kambja-naisansambel-luura-60
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/496-kohtumispaik-eesti-klubi-poris
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/495-loominguline-kodu-salong-siin-ja-seal-aga-tartus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/495-loominguline-kodu-salong-siin-ja-seal-aga-tartus
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Hõimupäevad Siberis 

Porikuu viimastel 
päevadel, 28.-29. 
oktoobril toimusid Siberis 
Krasnojarski krais, 
hõimupäevad. 
Hõimupäevad peeti krai 
riiklikus teadusraamatukogus, korraldajaks Krasnojarski 
eesti rahvakultuuri autonoomia EESTI.Loe edasi 

Mälestusteenistus Levašova memoriaalkalmistul 

29. oktoobril käisid Peterburi Jaani 
koguduse, Peterburi Eesti Kultuuriseltsi 
ja Narva Eesti Seltsi liikmed üheskoos 
mälestusteenistusel Peterburi lähedal 
asuval Levašovo memoriaalkalmistul, 
kuhu maeti Stalini repressioonide ajal 
üle 4000 eestlase. Loe edasi 

Kooriuudiseid 

Euroopa Eestlaste Koori sügislaager Luksemburgis 

Euroopa Eestlaste Koor pani oma 10. tegevusaastale 
heliseva punkti laululaagriga 27.-29. oktoobril 
Remerschenis, Luksemburgis. Sügislaagris osalesid lauljad 
Belgiast, Hollandist, Luksemburgist, Prantsusmaalt, 
Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Šveitsist, Suurbritanniast, 
Hispaaniast ja Eestist. Loe edasi 

 

Vanemuise Seltsi koori sügisesed tegemised 

Vanemuise Seltsi 
meeskoor WanSel ja 
segakoor Vanemuine 
alustasid 152. hooaega 
kooriproovidega juba  5. 
septembri õhtul, sest ees 
olid ootamas mitmed 
esinemised. Kuna 
Richard Ritsingu ajal oli 
Vanemuise Seltsi kooril 
palju esinemisi 
maakohtades, siis seda traditsiooni püüame ka jätkata. 
Loe edasi 

 
MIS TOIMUB – november-detsember 

November 

1.11 Tantsutöötuba „Ettevalmistus EV 100. aastapäevaks“ Londoni Eesti Majas. Tantsutoa viib läbi Iivi Zajedova, 
korraldavad Londoni Eesti Selts koos Londoni Eesti Seltsi Rahvantsurühmaga. Loe edasi 

4.11 Eesti Kultuuripäev Londonis. EV100 avaüritus Londonis. Korraldab Londoni Eesti Selts. Loe edasi 
 Vanemuise Seltsi kohtumisõhtu  salong „Kes sa oled ... ?“ Tartu Laulupeomuuseumis, külaliseks Reet Vääri, 

Eesti Keele Kaitse Ühing esimees.  
  Regilaulutuba ERMis, seekordseks eeslauljaks Terje Puistaja Eesti Rahvapärimuse Koolist. Loe edasi 

6.11 ERMi Sõprade Selts on kutsutud Soome Rahvusmuuseumi Sõprade Seltsi poolt korraldatud Soome 100. 
aastapäevale pühendatud kontserdile Helsingis 

  Karmoškakursus algajatele Tartus, õpetaja Evelin Leima. Loe edasi 

8.11 145 a Vanemuise dirigendi Samuel Lindpere sünnist, loeng. Loe edasi 
 Koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Viljandis, korraldab EKSÜ. Info ja registreerimine siin 

8.-9.11  TRAKSi tanstijad ja pillimehed Kuressaares. Loe edasi 

9.-10.11 Rahvusvaheline interdistsiplinaarne festival „Hullunud Tartu“ – 
üles astuvad kirjanikud, luuletajad, muusikud ja kunstnikud 
Eestist ja mujalt maailmast, korraldab MTÜ Kultuurikorraldus. 
Loe edasi 

11.-12.11 Mikk Sarve loeng „Šamaani tee algkursus“ Tartus. Loe edasi 

12.11 Viru-Nigula Hariduse Seltsi tervisepäevad Kabeli külas 

18.11 Eesti Kultuuriseltside Ühenduse raamatulaat Mardilaada raames Saku Suurhallis, Tallinnas. 

23.11 Tartu Folgiklubi külaliseks on Marju Kõivupuu. Loe edasi 

24.11 Seltside ja noorte koostööprojekti, filmikonkursi „Seltsis segasem“ lõpetamine ERMis, korraldab EKSÜ. 
 Kadripäev Siberis, korraldab Krasnojarski rahvakultuuri autonoomia Eesti. 

25.11 Vene Kultuuri Seltsi kontsert Tartu Seltside Majas 

26.11  Karmoškakursus algajatele Tartus, õpetaja Evelin Leima. Loe edasi 

 
Detsember  

2.12  Mulkide Almanaki nr. 27 esitlus ja Mulkide Seltsi üldkogu Viljandis. Loe edasi 
 Vanemuise Seltsi muusikakollektiivide konstert „Kalman Fest“. Loe edasi 

9. 12  Muuga Maanaisteselts Eha XIV jõululaat – kõik huvilised on oodatud! Loe edasi 
 Vanemuise Seltsi koorid osalevad rahvusvahelises kooriprojektis Lätis. Loe edasi 

15.12 ERMi Sõprade Seltsi aastalõpuüritus Alatskivi lossis 

16.12 Pärnu Lauluselts Leelo advendikontsert Tallinnas  

http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/503-hoimupaevad-siberis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/498-malestusteenistus-levasova-memoriaalkalmistul
http://www.eestikoor.eu/wordpress.public/?p=936
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/lorem-ipsum/504-vanemuise-seltsi-koori-sugisuritused
https://www.eventbrite.co.uk/e/tantsimise-alused-iivi-zajedova-tickets-38482087961?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.co.uk/e/eesti-kultuuripaev-londonis-ev100-avauritus-londonis-registration-38482502200
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/04/245/-/regilaulutuba-ermis
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/06/249/-/karmoskakursus-algajatele-tartus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/08/242/-/145-aastat-vanemuise-dirigendi-samuel-lindpere-sunnist
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/480-on-alanud-registreerimine-viljandi-oppepaevale-kodukoha-kultuurilugu-ja-seltsid
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/08/247/-/traks-i-tantsijad-pillimehed-kuressaares
http://kultuuriaken.tartu.ee/et/syndmus/interdistsiplinaarne-festival-hullunud-tartu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/11/248/-/mikk-sarve-loeng
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/23/246/-/tartu-folgiklubi-marju-koivupuu
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/11/27/250/-/karmoskakursus-algajatele-tartus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/12/02/239/-/mulkide-seltsi-suurkogu-ja-almanaki-nr-27-esitlus
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/12/02/243/-/vanemuise-seltsi-muusikakollektiivide-kontsert-kalman-fest
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/12/09/173/-/muuga-maanaiste-xiv-joululaat
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2017/12/09/252/-/vanemuise-seltsi-koorid-osalevad-rahvusvahelisel-kooriprojektis-ii
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HUVITAV JA KASULIK 

Korralda oma sündmus Ühisnädalal 

Viiendat aastat toimuv kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel 
aastal. Novembri lõpus, 20.-26.november, kodanikupäeva lähistel aset leidev 
Ühisnädal ootab kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja ärksaid inimesi 
korraldama sel nädalal sündmusi, et väärtustada üheskoos kodanikuaktiivust ja 
isetegemist ning tutvustada kogukonnale oma tegemisi. 
Enda sündmust saab kirja panna 10. novembrini maakondliku arenduskeskuse 
konsultandile kirjutades. Loe edasi 

 
Mulkide Almanaki nr 27 tellimine 

Mulkide Selts annab välja oma perioodilist kultuuriajakirja Mulkide Almanak, mis kannab juba numbrit 
27, ilmub 2. detsembril 2017 ja on pühendatud Eesti Vabariik 100-le. Ajakiri ilmub oma 
traditsioonilises kuues ja on rikkalikult fotodega illustreeritud.  

Oma soovidest almanaki saamiseks palun andke teada elektrooniliselt: kaupoilmet@gmail.com  
Ettetellimisel kuni 15. novembrini on Mulkide Almanaki hind neli eurot ja peale seda juba viis eurot.  
Loe edasi 

 

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD 

Eesti Kultuurkapital IV taotlusvoor 

2017. aasta IV vooru maakondlikud taotlused esitatakse vana haldusjaotuse järgi. 
Taotluste esitamise tähtaeg on 20. november 2017.  

 
Rahastusvõimalus väliseesti seltsidele - Integratsiooni Sihtasutus 
Avatud on Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, millega 
toetatakse 100 000 euroga välismaal tegutsevate eesti kultuuriühingute ettevõtmisi 
juubeliaasta puhul: 

 EV100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss; 
 Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss.  

 Mõlema konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2017. Loe edasi 

 
Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogrammid on avatud: 

 Folkloorifestivalide toetusprogramm 2015–2018 
 Kihnu kultuuriruum 2015–2018 
 Virumaa pärimuskultuuri programm 2015–2019  
 Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 
 Peipsiveere kultuuriprogramm 2017–2020 
 Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018 
 Rahvakultuuri maakondlik toetus 

 

 Toetuse eraldamine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks 2015–
2019“.  

Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 1. detsembril (kaasaarvatud).  
Vastu võetakse taotlusi 2018. aastal läbi viidavatele projektidele. Loe edasi 

 
 

 MUID UUDISEID 

Kultuuriministeeriumi oktoobri 
infokiri, loe edasi 

Eesti Folkloorinõukogu novembri 
kuukiri, loe edasi 

Rootsi Eestlaste Liidu novembri 
infokiri, loe edasi 

 

 
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 

EKSÜ tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs 

 
 

E-kuukirja toimetavad EKSÜ tegevjuht Margit Reinkubjas ja EKSÜ juhatuse liige Külli Ots  

http://uhisnadal.ee/lisa-sundmus/
http://kultuuriseltsid.ee/web/index.php/vanemad-uudised/502-mulkide-almanaki-nr-27-tellimine
https://www.integratsioon.ee/uudised?news_id=1049
http://www.rahvakultuur.ee/Head_kultuuriprogrammidest_toetuse_3341_3339
http://mailchi.mp/adc23e757bef/kultuuriministeeriumi-infokiri-oktoober-2017?e=34fc8155b3
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/j9im41R3g3Ycxf03zYzurgUo1gcT4Gu8CzfssUib1DKyTas0zl7M_AxNDZkOUdWjb8z-s3E4V8315WGFB4dE_JMdRjqN1w0AJGY_U7vYE7fjkes1TJIh-UOJv2K1oGM6Uds-WfzEnQAE0nL78H35lg,,/
http://mailchi.mp/swipnet/67pm9islqu-2422233?e=dd1fe81e5b
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
mailto:kultuuriseltsid@gmail.com
http://www.kultuuriseltsid.ee/
https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/
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