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Tunnustused, konkursid, tähtsad teated
EKSÜ ja liikmesseltside aprill sündmuste
uudised ja märtsi kajastused




Meie seltside põnevaid tegemisi
Uudiseid laiast maailmast

TÄHTSAD UUDISED
Tunnustused veebruaris
EKSÜ üldkogul tunnustati:
SIrje Villa (Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse
Selts), kes oli 2015. a. kevadpeo kaaskorraldaja ning kes
kirjutas kevadpeo jaoks näidendi "Laena mulle kannelt,
Vanemuine"
 parimaid ühenduse kirjasaatjaid-liikmesseltse, kes on
saatnud meile kõige enam uudiseid ja kajastusi oma
sündmustest. Pärjatud said (tähestikulises järjekorras):
o Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts,
esindaja Sirje Madisson



o

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts,
esindaja Sirje Vill

o

Juhan Kunderi Selts, esindaja Aive Ott

o

Rakke Valla Hariduse Selts,
esindaja Aime Kinnep
Tunnustuseks said kõik pärjatud valida endale meelepärase
meene liikmesseltside endi poolt kohale toodud meenelaualt.
Pilte tunnustatutest ning meenelauast saab vaadata siin.

Oodatakse kandidaate
Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindadele

EKSÜ teated
4. märtsil toimus EKSÜ juhatuse koosolek, kus võeti
EKSÜ liikmeks vastu Kanepi Laulu Selts, loe edasi.
12. märtsil toimus EKSÜ üldkogu, kus osales 41 liikmest
24 esindajat.
Kinnitati EKSÜ 2015 a majandusaasta aruanne (loe edasi)
ja 2016 a. tegevuskava (loe edasi) ning eelarve.
Moodustamisel on arengukava töögrupp!
2016 aastal uuendatakse EKSÜ arengukava ning selleks
moodustatakse aprillis 10 liikmeline töögrupp, kuhu ootame 5
liikmesseltside esindajat - kui soovite osaleda arengukava
töögrupis, siis:
palun andke endast teada kuni 20.04
kultuuriseltsid@gmail.com
Töögruppi kuuluvad veel 3 juhatuse esindajat - Valter
Haamer, Kaupo Ilmet ja Sirje Vill ning 2 palgalist töötajat Margit Reinkubjas, Ly Mumm.
Töögrupi kõik liikmed ja arengukava koostamise täpne
ajakava avalikustakse mai kuukirjas.
Uuendatud arengukava kinnitatakse 5. novembril 2016 a.

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja
keeleteadlase Jakob Hurda (1839–1907) mälestust ning
ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva
maakonnas, annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse
Selts käesoleva aasta 30. juulil Põlvamaal Himmastes 25.
korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad.

Kuulutati välja kaks konkurssi liikmesseltsidele:
Selts ja noortetöö - hindame, milliseid:
 tegutsemisvõimalusi pakub selts noortele;
 kogupere üritusi selts korraldab.
Konkursil osalemiseks palume saata 31. maiks ülevaade
oma seltsi noortetegevusest kultuuriseltsid@gmail.com.

Kandidaate saab esitada kuni 22. aprillini - täpsem info!

Seltsi koduleht - konkursil hindame:
 kodulehe loogilist ülesehitust ja väljanägemist;
 esitatud info selgust ja ajakohasust.
Liikmesseltside kodulehti hindab juhatus 1.08 seisuga.
Konkursside tulemused avalikustatakse EKSÜ
mõttetalgutel 6. augustil 2016 Rakkes.

TAGASIVAADE - MÄRTSI SÜNDMUSTE KAJASTUSED
Märtsis tähistati emakeelepäeva:
12. märtsil
korraldas EKSÜ koostöös Eesti Keele Kaitse Ühinguga Tartu Seltside Majas emakeelepäeva
ettekandekoosoleku. Loe edasi.
14. märts esines Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel Liiso emakeelepäeva kontserdil Tallinna Tugikeskus Juks
noortele. Loe edasi.
16. märts korraldas Eesti Muusemi Sõprade Selts juba kuuendat korda emakeelepäeva Petseri Gümnaasiumis. Loe
edasi.

11. märtsil avanes Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi abiga ERM-i rändnäitus "Soome-ugri ja samojeedi rahvad"
Otepää Gümnaasiumis. Loe edasi.
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12. märtsil tähistati Tõrvas Salme Ilmet-Bergmanni 120. sünniaastapäeva.
Tänavaaste 10. märtsil sai 120 aastet müüdä sellest, ku Elme kihelkonna Leebiku külän Koosi talun näi ilmavalgust
Salme-Melanie Ilmet (Bergmann-Peets). Ta om üits katest Eesti naisest, kellel om ant Vabadussõan tettu
kangelastegude iist Eesti vabariigi kige kõrgemb autasu, Vabadusrist. Loe edasi.
12. märtsil toimus Vanemuise Seltsi eestvedamisel juba 63. Salong “Kes sa oled … ?”. Salongi külaliseks oli koorijuht
Lauri Breede. Loe edasi.
24 märtsil korraldas Karjala Rahvusraamatukogu loomingulise õhtu "Kalevala maailma rahvaste keeles", kus Kalevala
kõlas üheksas keeles - ukraina, poola, hiina, itaalia, komi, inglise, saksa, ladina ning eesti keeles. Loe edasi.
27 märtsil korraldasid Karjala Rahvusraamatukogu ja Karjala Eesti Sõprusühing loomingulise programmi "Mister Iks"
Georg Ots. Loe edasi.
30.märtsil tähistas Põlva Linna Harrastusteater oma Eesti Harrastusteatrite Liitu kuulumise 20. sünnipäeva. Loe edasi.

MIS OOTAB EES - APRILLI SÜNDMUSED
2. aprill kell 13.00 Vanemuise Seltsi eestvedamisel toimub 64. Salong „Kes sa oled...?“, külaliseks koorijuht Kalev
Lindal. Loe edasi.
6. aprill kell 18.00 Tallinnas Kirjanike Maja (Harju 1) musta laega saalis kirjanduslik kolmapäev "Doktor Persona
tembutab jälle". Loe edasi.
7. aprill kell 11.00 EKSÜ õppepäev „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Valgas. Loe edasi.
7. aprill kell 19.00 aprillikuu TarSläm Tartu Kirjanike Maja lokaalis Arhiiv, külalisesinejaks on Jacob Hallgren Taanist.
Korraldab MTÜ Kultuurikorraldus. Loe edasi
11. aprill ERM-i rändnäitus avaneb Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi toel Rõngu Keskkoolis.

MEIE SELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI
Kunderi Seltsi aiasõprade klubi on popp.
Aiasõprade klubi peamisteks tegevusteks on paar koolitust loenguvormis aastas, rohevahetused kevadel ja sügisel,
ühised beebitaimede ostmised, reisid nii Eestis kui välismaal. Loe edasi.

MIS TOIMUB LAIAS MAAILMAS
28.märtsil toimus Tartus Eesti Kultuurikoja eestvedamisel II haridusteemaline ümarlaud. Ümarlaud algas kolme
ettekandega:

Tartu abilinnapea Tiia Teppan "Hariduse andmise peamine eesmärk on iseseisvalt mõtlevad haritud noored"

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli direktor ja Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse esimees Kadri
Leivategija "Muusikaharidus - kas on probleeme?"

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste dotsent Tiiu Kuurme „Lootused ja teostus Eesti haridusmaastikul
taasiseseisvumisperioodil“
Edasi järgnes maailmakohviku-stiilis arutelu, kus käsitleti nelja küsimust:

Milliseid väärtuseid kujundab praegune haridussüsteem? Millised väärtused tagavad meie kultuuri
jätkusuutlikkuse?

Rahvusliku andekuse ressurss: kuidas leida ja hoida talente, talentide traalimine?

Millest sõltub õpetaja maine ja väärtus ühiskonnas? Millist õpetajaharidust me vajame?

Õpiruumid?
Kokku osales ümarlaual 39 inimest.
Toimuv ümarlaud oli osa ettevalmistatavast Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsist "Kultuur, haridus ja haritus" 4.-5.
novembril Eesti Rahva Muuseumis. Ümarlaudade eesmärgiks on kaasata erinevaid huvirühmi ning kaardistada
haridusmaastiku probleeme selleks, et leida fookus arutlusteks sügisesel konverentsil.
Järgmine, kolmas ümarlaud toimub 2. mail Tallinnas.
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On ilmunud Eesti Folkloorinõukogu aprilli kuukiri.

On ilmunud ERSS-i märtsikuu teataja.

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate teateid ja kajastusi oma sündmustest
aadressile kultuuriseltsid@gmail.com
E-kuukirja toimetab Margit Reinkubjas, EKSÜ tegevjuht, 522 6248, kultuuriseltsid@gmail.com

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevustest saate igapäevaselt ülevaate - kultuuriseltsid.kul.ee

