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Tähtsad uudised
Kultuuriseltside põnevaid tegemisi
Kultuuriseltside eelolevad sündmused

Huvitav ja kasulik
Rahastusvõimalused
Ilmunud kirjandus

TÄHTSAD UUDISED
Seltside ja noorte
koostööprojekt:
filmikonkurss

Koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Viljandis

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

Koolitusel tutvustatakse ERM ja RA digiarhiive ja nende
kasutusvõimalusi.
Koolitusele registreerimine toimub siin.

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.
Kas Sina tead, mis on selts? Millega seal tegeletakse?
Miks inimesed tahavad osaleda seltside töös?
Konkursi tähtaega on pikendatud 31. oktoobrini 2017.
Täpsemad konkursi tingimused leiab siit.

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

Kultuuriseltside raamatulaat
18. novembril kell 11-17 toimub Mardilaada raames
Saku Suurhallis, Tallinnas, juba VI seltside raamatulaat.
Raamatulaadale ootame oma trükiseid näitama kõiki
kultuuriseltse!
Registreerimiseks kirjutage kultuuriseltsid(at)gmail.com.

TUTVUSTAME JUUBILARE
Pärnu Lauluselts Leelo pidas juubelit!
1962. aastal oli Pärnus aeg küps uue naiskoori sünniks. Leelo tuli
tolleaegses Pärnu Kaubandusvalitsuse ametiühingu klubis ilmale
jaanuaris, koori „ämmaemandaks“ oli ergas sädeinimene Tamara
Orav-Busch.
Loe edasi

KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI SIIT JA SEALTPOOLT PIIRI
Soome-eesti seltside infopäev Helsingis
9. septembril 2017 kohtusid Soomes tegutsevate eesti
seltside (klubide, harrastusrühmade, ühenduste jt)
esindajad Eesti
Majas Helsingis.
Taolised
koostööpäevad on
toimunud
järjepidevalt alates
2014. aastast.
Seekordsel
infopäeval oli kohal
12 seltsi Soomest. Loe edasi

Lääneranniku Eestlaste Päevad
31. august - 4. september 2017 toimusid Los Angeleses
järjekordsed Lääneranniku Eesti Päevad (LEP). Toimunust
annavad ülevaate:
Iivi Zajedova (EKSÜ
juhatuse liige, TšehhiEesti Klubi välisesindaja),
loe edasi
Piret Hartman
(Kultuuriministeeriumi
kultuurilise mitmekesisuse
asekantsler). loe edasi

Külaskäik Tallinna Loomaaeda koos Aleksei Turovskiga

Viru-Nigula Hariduse Seltsi XXIII tervisepäev

Rakke Valla Hariduse
Seltsi algselt planeeritud
kahetunnine ekskursioon
Tallinna Loomaaias 9.
septembril 2017 kestis
pea neli tundi.
Kordumatuks muutis
külaskäigu muidugi kogu
selle aja meile giidiks
olnud Aleksei Turovski. Loe edasi

Viru-Nigula Hariduse Selts
alustas kohalike
tervisepäevade läbiviimist
2015. aasta detsembris.
Sellest ajast on kord kuus
korraldatud üks tervisepäev
ühes valla külas.
10. septembril 2017 toimus
järjekorras juba XXIII
tervisepäev Pada-Arukülas. Loe edasi
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Sügiskultuurilaat - väljanäitus Kanepis
Kanepi Laulu Seltsi (KLS)
sügiskultuurilaat-väljanäitus toimus
Kanepis 23. septembril 2017.
Kella kümnest kaheni oli kõigil
huvilistel võimalik osa saada
meeleolukast kultuuriprogrammist
ja tutvuda Kanepi kihelkonna
aktiivsemate MTÜde, seltsingute ja külade tegemiste ning
toodetega. Loe edasi

ERMi sõprade sügisesed tegemised
29. septembril 2017 oli Eesti Rahva
Muuseumi sõpradel rõõm kohtuda
Eesti Rahvakunsti Huviring Rootsis
Triinu liikmetega. Paljud nendest
toredatest inimestest on ka ERMi
Sõprade Seltsi ammused liikmed.
Loe edasi

Lembit Eelmäe 90. sünniaastapäeva tähistamine
Vanemuise Selts ja Vanemuise
teater tähistasid 30. septembril
2017 tuntud näitleja, kirjamehe ja
seltsitegelase Lembit Eelmäe 90.
sünniaastapäeva.
Loe edasi

Peterburi eestlaste kohtumised
3. septembril istutati Jaani
kiriku aeda õunapuu ja
tamme istik, 18. septembril
käidi eesti mehe, Enn Kaupi
fotonäituse avamisel ning
23. septembril õpetati
rahvuste päeval huvilistele
eesti käsitööd. Loe edasi

TRAKSi harrastajad sõitsid maailmas ringi
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi
kaks harrastusrühma –
folklooriansambel Allikabänd ja
seenioride karaktertantsurühm Salome
– külastasid lõunapoolseid riike.
Allikabänd osales juulis toimuval
etnofestivalil Lätis ja Salome tuuritas
septembris Ungaris. Loe edasi

Klaasimaali koolitus ja näitus Muugas
Kevadel toimus Muuga
Maanaiste Seltsi Eha ja
Muuga–Laekvere Kooli
kootöös klaasimaali
koolitus. Muuga piirkonna 45
koolilast koos õpetajatega
omandasid uusi teadmisi ja
oskusi – valmisid
värviküllased vitraažid, kaunistati pudeleid ja purke. Loe edasi

MIS TOIMUB – oktoober-november
Londoni Eesti Seltsi eelolevad tegemised
Londoni eesti kogukond on mõtetega sügises. Vahvalt on koondatud kõige põnevamad sündmused
just ühe nädala sisse - 30. oktoobrist 4. novembrini. Sari algab lõbusa tantsu ja tralliga ning lõpeb
mugavalt filme nautides eesti toiduga. Loe edasi

Oktoober
1.10
13.10
26.10
29.10

30.10
31.10

Tallinna Võru Seltsi suurkogu
Keeleuuenduse seminar, Johannes Aaviku Selts – 25!
Loe edasi
Mulgi XI konverents Mustlas
Soome-Ugri festival Siberis, korraldab Krasnojarski rahvakultuuri
autonoomia Eesti.
Viru-Nigula Hariduse Seltsi tervisepäevad Toomika külas
Täiskasvanud õppija nädala raames toimub Muugal paberikunsti näituse avamine ja töötuba. Loe edasi
Tantsutöötuba „Tantsimise alused“ Londoni Eesti Majas. Tantsutuba viib läbi Iivi Zajedova, korraldavad
Londoni Eesti Selts koos Londoni Eesti Seltsi Rahvantsurühmaga. Loe edasi

November
1.11

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

4.11
8.11

Eesti Kultuuripäev Londonis. EV100 avaüritus Londonis. Korraldab Londoni Eesti Selts. Loe edasi
Koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Viljandis, korraldab EKSÜ. Info ja registreerimine siin

9.-10.11 Rahvusvaheline interdistsiplinaarne festival „Hullunud Tartu“ – üles astuvad kirjanikud, luuletajad, muusikud ja
kunstnikud Eestist ja mujalt maailmast, korraldab MTÜ Kultuurikorraldus. Loe edasi
2.11
18.11
24.11

Viru-Nigula Hariduse Seltsi tervisepäevad Kabeli külas
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse raamatulaat Mardilaada raames Saku Suurhallis, Tallinnas.
Seltside ja noorte koostööprojekti, filmikonkursi „Seltsis segasem“ lõpetamine ERMis, korraldab EKSÜ.

25.11

Kadripäev Siberis, korraldab Krasnojarski rahvakultuuri autonoomia Eesti.
Mulkide Almanaki nr. 27 esitlus ja Mulkide Seltsi üldkogu
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HUVITAV JA KASULIK
Mida tasub teada rahvuskaaslaste programmist?
Eesti on rahvusvaheliselt avatud riik. Euroopa riikide seas paistab Eesti silma välismaal elavate rahvuskaaslaste suure
hulga poolest. Eestlaste koguarv maailmas on ligikaudu 1,1 miljonit, millest välismaal elavad rahvuskaaslased
moodustavad vähemalt 15%. Rahvuskaaslaste programmi elluviimist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium ja
juhib 9-liikmeline programmi nõukogu, mille liikmed nimetab haridus- ja teadusminister. Loe edasi
Kutse KÜSKi kogemuspäevale – 9. nov 2017
Millisel kursil liiguvad meie kogukonnad ühiskondlike muutuste tuules?
Mis nägu nad on ja mille kõigega nad tegeleda oskavad ja jõuavad?
Kuidas luua, hoida ja kasvatada tugevaid kogukondi?
Neile ja paljudele teistele küsimustele ühiselt vastuste leidmiseks kutsume 9.
novembril 2017 kõiki vabaühendusi, avaliku sektori esindajad, erinevad
koostööpartnerid ja muidu aktiivseid kogukondades tegutsejaid Viljandi
Pärimusmuusika Aita KÜSKi viiendale Kogemuspäevale. Loe edasi
Eesti Folkloorinõukogu kutsub koolitustele
Pärimuskultuuri kogemuspõhine
koolitus hingedeajal 2. ja 3. nov
2017 Tallinnas (Vene tn 6)
Kas ja kuidas traditsioonilise
külaühiskonna tähtpäevade
kombestikku kasutada tänapäeval sügis-talvistel
tähtpäevadel ja pühadel? Loe edasi

Eesti pulmapärimuse praktiline seminar
1. ja 2. detsembril 2017 Pärnu Nooruse
Majas
Mis eristab pärimuslikke pulmi paljudest
teistest Eestimaal toimuvatest pulmadest?
Vastuseid saame paikkondade rikkalikust
pulmakombestiku varasalvest! Loe edasi

Kultuuriministeerium teatab: 2018. aasta kultuureelarve väärtustab kultuuritöötajat
Kultuuriministeeriumi järgmise aasta eelarve eelnõus on ette nähtud palgatõus kultuuritöötajatele ja noortetreeneritele
ning laieneb ka kirjaniku- ja kunstnikupalga saajate ring. Ees seisavad mitmed kauaoodatud investeeringud. Loe edasi

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD
Eesti Folkloorinõukogu ootab ideid 2018. kultuuripärandi aasta programmi
Folkoorinõukogu kutsub kõiki panustama 2018. kultuuripärandi aasta läbiviimisesse:
- kutsume kultuuripärandiga seotud sündmusi/ettevõtmisi, mis teil on järgmisel aastal kavas liituma
kultuuripärandi aasta programmiga;
- otsime “hulle” ideid, mis saavad kultuuripärandi aasta sõlmsündmusteks.
Osalege oma sündmustega ideekorjes - tähtaeg on 16. oktoober 2017! Loe edasi
Avatud on toetusprogrammi „Eesti kultuur maailmas“ taotlusvoorud
Kultuuriministeerium kuulutas avatuks toetusprogrammi „Eesti kultuur maailmas“ 2018. aasta taotlusvoorud. Voorude
tähtajad on 20. oktoober 2017 ning 15. mai 2018.
Taotlusvooru toetuste kogumaht 2018. aastal on 600 000 eurot. Esimeses voorus on toetusteks võimalik eraldada kuni
kolmveerand aasta kogumahust. Loe edasi
Avatud on programmi Loov Euroopa kultuurikoostöö ja kultuuripärandi väärtustamise
taotlusvoorud
Taotluste esitamise tähtajad on järgmised:
- kultuuripärandi väärtustamise taotlusvoorul 22. november 2017 kell 12 Brüsseli aja järgi
- kultuurikoostöö, nii väiksemahuliste kui ka suuremahuliste projektide puhul, 18. jaanuar 2018
kell 12 Brüsseli aja järgi. Vaata taotlusvoorude tingimusi siit.
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil avanes esimene 2018. a arenguhüppe taotlusvoor
KÜSK ootab 11. jaanuariks 2018 projekte, mis kasvatavad vabaühenduste juhtide, meeskonna
või liikmeskonna tegevusvõimekust ja astuvad suured sammud organisatsioonide tõhusa
toimimise suunas oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel. Loe edasi
ILMUNUD KIRJANDUS
Kultuuriministeeriumi septembri
infokiri, loe edasi

Eesti Folkloorinõukogu oktoobri
kuukiri, loe edasi

Eesti Instituudi septembri uudised,
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
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