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EKSÜ teated
EKSÜ ja liikmesseltside septembri sündmuste
uudised ja suvised kajastused





Kultuuriseltside põnevaid tegemisi
Kultuuri Tegu 2016
Koolitus- ja rahastusvõimalused

TÄHTSAD UUDISED
Eesti Kultuuriseltside Ühendus tunnustab oma
liikmesseltse
Noortetöö vallas tunnustati:

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

Johannes Aaviku Selts

Juhan Kunderi Selts

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts

Rakke Valla Hariduse Selts
Korras kodulehe eest tunnustati:

Rakke Valla Hariduse Selts

Juhan Kunderi Selts

Jõgevamaa Metsaselts Loe edasi

Uus veebiaadress
EKSÜ uus veebiaadress on – kultuuriseltsid.ee
Seoses kolimisega ei tööta kahjuks praegu kalendri moodul
– vabandame!
Eesti kultuuriseltsid ja EV 100
Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva tähistamisega seotult toimub
9. septembril seminar „Kultuuriseltsid ja EV100“, kus
oma kingitusi tutvustavad Eesti Kultuuri Koda (Kärt
Summatavet) ja MTÜ Minu Inimesed (Rain Ots)
Loe edasi

TAGASIVAADE - SUVISTE SÜNDMUSTE KAJASTUSED
Jakob Hurda rahvuskultuuripreemiad
Augustis said kultuuriseltsid kokku Tartus ja Rakkes!
Rein Veidemannile ja Andres Määrile
Eesti Kultuuriseltside Ühendusel algas
25. korda anti juuli lõpus
august väga tegusalt:
üle Jakob Hurda rahvuskultuuriauhinnad.
5. augustil saadi Tartus kokku
Traditsiooniliselt saavad
väliseestlaste seltsidega;
parematest parimad kaks
preemiat, millest üks jääb
6. augustil sõideti üheskoos edasi
alati kodumaakonda ning
Rakkesse, kus toimus juba
teise preemia viib kaasa
traditsiooniks saanud kultuuriseltside
keegi vabariigi pärimusmõttetalgud, seekord teemal “Seltsid ja
kultuurikandjatest.
noored”.
Loe edasi
Loe edasi

KULTUURISELTSIDE SUVISEID PÕNEVAID TEGEMISI
Traksi teatrirahva tegus suvi
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsis tegutseb väga aktiivne teatrirahvas.
Liikmesselts Vilde Teater, kes on Eestis juba väga tuntud seab järjest suuremaid
ja kaugemaid sihte ning TRAKS-i huumoriklubi "Kihva" naerutab rahvast üha uute
lugudega.
Suvel käis huumoriklubi "Kihva" Väätsal, kus toimus 19. huumoripäev "Maamees
muigab", Vilde Teater osales aga kahel festivalil: Vana-Vigalas Külateatrite
Festivalil ja Leedus Kupiškes kolme baltimaad ühendaval rahvusvahelisel
harrastusteatrite festivalil "Balti ramp". Loe edasi

ERM-i sõbrad külastasid Kreekat
ERMi sõprade suvelõpu kultuurireis viis seekord Kreekasse. Seitsme päikeselise päeva jooksul
külastati Kreeka ajaloolisi ja kauneid paiku.
Loe edasi

Tallinna Võru Selts käis suvel ülikoolis
Kaika suveülikool korraldati sel suvel juba 28. korda, seekord saadi kokku Misso vallas Tsiistres. Suveülikool tutvustab
Võrumaa eri piirkondi, räägitakse paikonna kohanimedest, vaatamisväärsustest, võru keele ja võrukeste ühtehoidmisest
jne. Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel "Liiso" on alati esinema kutsutud oma võrukeelsete lauludega. Loe edasi
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Puue ei sega pillimängu
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi all tegutseb juba aastaid puuetega inimeste ansambel
Allikabänd. Ansambel ühendab endas erineva puudega noori inimesi vanuses 27-33
aastat, ansambli eestvedaja ja tugiisik on vabatahtlik Assar Järvekülg.
Suvel osales Allikabänd taaskord Hiiu folgil ja Assari eestvedamisel toimus II puuetega
inimeste pillilaager Tartus. Loe edasi

Aiasõprade klubi reisisihiks oli Roellke Orhideekeskus
Kui 5 aastat tagasi Kunderi seltsi aiasõprade klubi asutatud sai, ei osanud keegi uneski
näha, et selliseid reise, nagu toimus 2016. aasta suvel, ette võtma hakkame. Aga miski
pole võimatu, kui on olemas hea seltskond ja usaldusväärne ning erudeeritud
reisikorraldaja. Selleaasta reisiprogrammi koondnimetuseks oli „ Lilleilu Soomes,
Rootsis, Taanis ja Saksamaal“. Loe edasi

MIS OOTAB EES – SEPTEMBRI SÜNDMUSED
3.09 osaleb Peterburi Eesti Selts etnofestivalil "Venemaa - kultuuride kooskõla", mis toimub Kingissepa linna
Rahvuste Majas. Festivalil esineb seltsi folkloorirühm ja pannakse üles käsitöönäitus.
9.09 EKSÜ juhatuse koosolek – arutluse all EKSÜ arengukava, EV 100 tegevused, eelolevad sündmused.
9.09 Seminar „Eesti kultuuriseltsid ja EV 100“ – oma kingitusi tutvustavad:

eesti kultuuritegijate mälupank - Eesti Kultuuri Koda (Kärt Summatavet)

üleilmne eesti veeb - MTÜ Minu Inimesed (Rain Ots ja Maarja Lõhmus) Loe edasi
9.09 Ettekanne „Väliseesti seltsielu“
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis esineb 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
11.09 aitab MTÜ Kultuurikorraldus sisustada pealelõunat DADA-100, mis toimub Brysselis.
18.09 Metsatöötajate päev Kassinurmel, korraldaja Jõgevamaa Metsaselts Loe edasi
24.09 Rakke Valla Hariduse Seltsi tegevuse jätkamise 20. sünnipäeva tähistamine
29.09 hooaja esimene TarSlämm (enda luule võistulugemine) Tartus, korraldab MTÜ Kultuurikorraldus

Eelteade
12.10 toimub koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Võrumaal
EESTI KULTUURI KOJA ÜLESKUTSE - Kultuuri Tegu 2016
"Kultuuri Tegu 2016" kandidaatide pakkumisi oodatakse 10. 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.
Otsime tegu, mis vastab järgmistele kriteeriumitele:

·hoiab ja tugevdab eesti kultuuri

kõnetab ühiskonda

ühendab terviklikult, loominguliselt ja uuenduslikult erinevaid kunsti-, kultuuri- ja muid eluvaldkondi

panustab avalikkuses toimuvasse arutelukultuuri

aitab väärtustada siinse kultuurikeskkonna erinevaid tahke
Loe edasi
Kultuuri Tegu 2015 oli puidust metsakõlakojad “Ruup”, Eesti Kunstiakadeemia
sisearhitektuuri üliõpilased eesotsas idee autori Birgit Õigusega.
Loe edasi
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RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD
Kodanikuühiskonna Sihtkapital


3.10 Kohaliku omaalgatuse programm - eesmärgiks on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse
edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja
oskuste kasvu kaudu. Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
kogukonna areng;
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Loe edasi



1.09. Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor
Toetatakse taotlusi, mis:
edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad
võrgustikupõhist koostööd);
aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. Loe edasi



12.12 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

Põhjamaade Ministrite Nõukogu



19.09.2016 Kultuuri- ja kunstiprogramm, loe edasi
29.09.2016 Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm – koostöövõrgud, loe edasi

KOOLITUSED
Rahvakultuuri Keskus pakub koolitusi


Projektitöö (Haapsalus) 2.november 2016
Koolitusel keskendutakse kultuuriprojektide kavandamise- ja elluviimise oskuste lihvimisele. Käsitlemist leiab
kaasaegne projektipõhine kultuur.



Suursündmuste ohutus - 1.-2. veebruar 2017
(TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kursus Rahvakultuuri Keskuses)
Järjest aktuaalsemaks muutuv teema on turvalisuse tagamine sündmuskorraldusel. Kuidas seda siis ikkagi
teha? Milliste riskidega ma pean korraldajana arvestama? Loe edasi



Kultuurikorraldaja täienduskursus, I kokkusaamine 25.-26.okt. 2016
4.st erinevast moodulist koosnev suurepärane kursus pakub praktikutele head võimalust end kutsealase
asjatundlikkuse suurendamiseks täiendama tulla. Loe edasi



Kuidas koostada head projektitaotlust? 12.oktoober 2016
Koolituse fookuses on kultuuriprojekti idee arendamine, vastavate taotluste sõnastamine ja kirjutamine. Loe
edasi



Töö organisatsiooni liikmete ja võrgustikuga 18. oktoober 2016
Koolitusel räägime erinevatest organisatsioonimudelitest ning sellest, miks on liikmetel vaja organisatsiooni
ning vastupidi Loe edasi

Kõikide Rahvakultuuri Keskuse poolt pakutavate koolitustega saate tutvuda siin

ILMUNUD KIRJASÕNA
Ilmunud on folkloorinõukogu septembri 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
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