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EKSÜ ettevõtmised mais
Juunikuu kuukiri on tervikuna allalaetav siit – Kuukiri 2018 juuni nr 27 » Eesti Kultuuriseltside
Ühendus
Tegusad on olnud ka EKSÜ liikmesseltsid. Kõigest lähemalt alljärgnevalt.
Esmalt: EKSÜ juhatuse liige Iivi Zajedova tegi Riigikogus 04.05
ettekande ja ettepaneku, mille oli vastu võtnud 3. mail 2018
Ülemaailmne Kesknõukogu täiskogu.Eestlaste Ülemaailmne
Kesknõukogu resolutsiooni on leitav siit.
26. mail toimus Narvas Eesti
Kultuuriseltside Ühenduse
järjekorne kevadine kokkusaamine pidulikus õhkkonnas.
Seekordse peo valmistasid ette ja viisid läbi koostöös Eesti
Kultuuriseltside Ühendusega Narva Eesti Selts ja Narva-Jõesuu
Eestlaste Selts KALJU.
Oluline: Valmis sai ammuoodatud EKSÜ seltside raamatu trükifail.
Oleme juba esitanud taotluse ka Kultuurkapitalile raamatu
trükkimiseks. Trükifailiga saab tutvuda siit:

EKSÜ koostöös MTÜ ja Tallinna Kirjandusmuuseumiga on
organiseerimas
Kaukaasia eestlaste asunduste ajaloo talletamist. Seda projekti teostab
MTÜ Ants Paju nimeline fond, kes soovib annetuste toel rajada Jõgevale
Ants Pajule skulptuurpinki. Ants Paju oli Riigikogu liige, Eesti Vabariigi
presidendi esindaja rahvusvähemuste ümarlauas, 20. Augusti Klubi liige,
Valgetähe ja Riigivapi teenetemärgi omanik, Jõgeva ja Põltsamaa linna
aukodanik, Kaukaasia ja Siberi eestlaste huvide eest seisja, A.H.
Tammsaare muuseumi rajaja Kaukaasias.
Oleme lisanud pidevalt juurde teateid ka meie sündmuste kalendrisse.
Ees ootab tihe juuni ja suvi. Palume kalendriga tutvuda!
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Festival “SAJAGA SELTSIS”
Mai sai valmis meie festivali plakat
“Sajaga seltsis”.
Olemas on üritust tutvustav koduleht,
mis täieneb pidevalt.
Tartusse on kaugemalt tulemas Estonian
Folks ja Londoni Eesti Seltsi
Rahvatantsurühm,
Tšehhi-Eesti Klubi tantsijad, Peterburi
folkloorirühm Neevo, Tveri Eesti Seltsi ansambel Õunake, Valgevenest
Eesti Seltsi “Pääsuke” ansambel Vaaks ja Krasnojarski rahvakultuuri autonoomia “Eesti” Ernst
Lelle nim puhkpilliorkester. Edasi..

EV100 seotud ettevõtmised
Jätkusid EV100ga seotud ettevõtmised.
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul toimus
Hollandis 12- 13 mail 2018 üritustesari “feEst”.
Nädalavahetusse mahtusid nii rahvatantsu
ühistantsimine, lasteteater Trumm etno-etendus
“Kasulik vares” kui ka Stella Soomlaisi nahatöötoad,
Peter Kentie ettekanne ja loomulikult ka ehe eesti
pidu.
Krasnojarskis EV100le
pühendatud
kultuuripäevad Siberis ja selle raames eesti seltside ümarlaud. 16 –
20 mai toimusid Krasnojarski krais EESTI KULTUURIPÄEVAD, mis on
pühendatud EV100 juubelile. Pidu algas Krasnojarski teatris 16 mail
näitusega, mis kajastab siberi eestlaste kultuuri ja ajalugu.
Krasnojarski linna noorte teatris esitati eesti autorite näidendeid,
sealhulgas eesti keeles.
ERR reportaazi saab vaadata siit:
Tveri eestlased kirjutasid meile oma
muljetest sellest ümarlaua järel, millest ka nemad osa said. Nagu
ütles üks ümarlaual osalenu: oleks tore, kui me saaks kokku
sagedamini kui kord saja aasta jooksul!
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EV 100. sünnipäeva aastal ja V Mulgi peo ajal 26. mail tõi Mulkide
Selts Mulgimaa südamesse kaks näitust ja rajas Mulgimaad ja
Mulgimaalt pärit kultuuri- ning
riigitegelasi tutvustava objekti. 26. mail kell 11 avati Mulgi vallas
Leeli külas Kaasiku 0,9 ha suurusel maaüksusel mulke
seltsi tammemõts.
26.mail EV100 pidustuste raames korraldas Tveri Eesti Selts Tveri
linnas Eesti helilooja Raimond Valgre muusika kontserdi. Tveri
Eesti Seltsi esimees Elmar Aljas rääkis Eesti Vabariigi juubeli
tähistamisest Eestis.

Ka Rakke valla naised tegid oma kodukohta kaunimaks. Rakke
Valla Hariduse Selts tähistas Eesti Vabariigi 100. juubelit
talgutega. Sel puhul korrastati kõik Rakke ja selle ümbruse
kultuuriloolised mälestuskivid ja -plaadid ning nende ümbrused.

Meie liikmete ja sõprade teisi huvitavaid tegemisi ja sündmusi siit ja
sealtpool Eestimaa piiri
Euroopa Eesti Lastekoor alustas laulupeo laulude õppimist laulupäevadel Luksemburgis 12.-13.
mail ja Brüsselis 19. mail. Luksemburgis oli kohal 44 lauljat –
Luksemburgi, Belgia, Saksamaa ja Prantsusmaa
lapsed. Eriti tublid lauljad käisid kohal mõlemal päeval. Kokku
on laulupeole registreerituid 69.
15. mail toimus Peterburis
galakontsert „Mitmekülgne
Peterburi“. See oli järjekorras juba 11. loominguline konkurss.
Eesti folkloorirühm „Neevo“ esitas setu kadrilli, millesse oli
põimitud eesti ja vene motiivid. Selle numbri esitamise eest sai
„Neevo“ konkursi laureaadi tiitli parima koreograa a eest.
Eesti Keele Kaitse Ühing võtab osa ettevõttenime võistlusest, sest
Emakeele Seltsi
tänuväärne algatus väärib tähelepanu ja igakülgset
kaasalöömist. Ettevõtted vajavad eestikeelseid ja –
meelseid nimesid. Nimevõistlus kutsubki huvilisi
sekkuma ning omapoolseid ettepanekuid tegema ja meie
keelele sobivaid ettevõttenimesid välja pakkuma.
Narva Eesti Seltsil on tavaks saanud igal aastal pidada üheskoos Narva Eesti Gümnaasiumiga
kevadpidu. Sellel aastal peeti see 25. mail. EV juubeliaastat aga otsustati tähistada pisut
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pidulikumalt – balliga.

6. mail toimunud Tallinna Võru Seltsi kokkutulekule ehk
suurkogule oli palutud
rääkima seltsi juhatuse liige
Jaanis Valk, kes on
dokumentaal lmi „AHTO.
Unistuste laev” autor. Jaanis rääkis meile poolteist tundi
põhjalikult lmi sünniloost ja ka sellest, mis jäi kaadri taha
ning vaatajani ei jõudnud.
19. mail tähistati ka kõikides Karjalamaa muuseumites
Muuseumiööd. Sellel õhtul toimusid Karjala Rahvusliku
Muuseumi platsil erinevad sündmused – tegevused lastele,
autoritööde tutvustus, loengud, kontserdid. Segeži linnas
Karjalas toimus 16. mail ettevõtmine nimega
„Paljurahvuseline Karjala“. 27. mail osales Karjala Eesti Selts
Karjala vabariiklikul festivalil ja tuli välja ka käsitöötelgiga.
Vanemuise Seltsi
kooride ja ansamblite lauljad süütasid hingeküünlad Tartu
Raadi kalmistul Arnold Everausile tema 90. sünniaastapäeval
15. mail, Johann Voldemar Jannseni rahulas maestro 199.
sünniaastapäeval 16. mail
Sel aastal korraldas Londoni
naiskammerkoor koos Londoni Eesti Maja, Eesti Abistamise Komitee,
Londoni Eesti Seltsi ja Estonian Folksiga ilusa emadepäeva kontserdi Eesti
Majas. 13. mai pärastlõunal sai iga ema midagi oma hingele.

Laupäeval, 12.05 sättisid vildekad end varakult
Tallinna rongi peale, sest neid ootas Oomerteater. Tallinna Rahvaülikooli
saalides oli kavas anda kaks etendust. Õhtul astus lavalaudadele Vilde
teater Janno Puuseppa kirjutatud ja lavastatud tükiga “Hämarad
märgkoerad”. Oomerteater aga Anton Tšehhovi “Onu Vanjaga”, lavastajaks
Maret Oomer.
Muuga Maanaiste Selts EHA koostöös
kohaliku kooli ja raamatukoguga ning Laekvere Rahva Majaga
jätkab ikkagi mõisapäeva korraldamist – on see ju võimalus
Muuga kooli vilistlastel taas oma koolimaja külastada,
kontsertprogrammi ja üldse kevadet nautida. Muuga mõisa
päev toimus 26.mail.
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14. mail korraldas Tveri muusikakool kohaliku kultuurisündmuse „Sõprussillad: Tver, Shotimaa,
Eesti.”Ürituse korraldasid Tveri muusikakoolis töötavad ja
lapsi õpetavad Tveri Eesti Seltsi liikmed, eesotsas dirigent
Mihkel Õunapiga ja Natalja Perestenkoga, kes juhatas tantse.
Eesmärk oli tutvustada linnarahvale nii Shoti kui Eesti
muusikat ja kultuurilugu.
01. mail osales Krimmi Eesti
Selts koos teiste Krimmis asuvate rahvuslik-kultuuriliste
ühendustega Simferoopolis toimunud kevadmarsil. Marsil osales
kokku 27 000 inimest.

Muuga naiste eestvedamisel said
korda tehtud Muuga kultuuriloolised mälestuskivid: kirjanik Ed.
Vilde lapsepõlvekodu asukoht ja endise koolimaja mälestuskivi.
Seltsinaised istutasid oma kooli kivi ette ka võõrasemasid.
Korrastasid hekke.
Kui Eestis oli suur talgupäev 05.mail, siis
Siberis, Baikalimaal Krasnojarski krais
asuva Ülem-Suetuki eestlastel kestavad talgud juba päevi. Suurem
koristus viidi läbi 02. mail, istutati uut haljastust. Talgutel osales 15
rehitsejat, koristajat, äravedajat, istutajat.

Mis juunis tulekul?
Jätkuvad festivali “Sajaga seltsis” ettevalmistused.
Eesti Klubil on juunikuus tulekul kaks avalikku loengut, aruteluringi. Siit:
Jaanituled:
Londoni Eesti Seltsis: 9. juunil
Põhja- Inglismaa suurim jaanituli Eesti Kodus Bradfordis 16. juunil
ja Luksemburgi Eesti Seltsi jaanituli
ERMi Sõprade Selts korraldab Tartu linna jaanitule 23.06 ja jaanituli toimub ka Sveitsi Eesti
Seltsis
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Rahastusvõimalused juunis:
KÜSKi taotlusvooru tähtaeg on 05.06. Täpsemalt siit

Partnerite infolehti:
Kultuuriministeeriumi kuukiri mais
Rootsi Eestlaste Liit 23/5
Eesti Folkloorinõukogu kuukiri juunis.
Integeratsiooni SA kuukiri (ka vene ja inglise keeles) siit:

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate teateid ja kajastusi oma sündmustest
meie uuele aadressile info@kultuuriseltsid.ee
Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile kultuuriseltsid@gmail.com
EKSÜ tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs

E-kuukirja ja Ühenduse kodulehte toimetavad EKSÜ tegevjuht Liina Miks ja EKSÜ juhatuse liige
Külli Ots

https://kultuuriseltsid.ee/eksu/2018/juuni-kuukiri/

6/8

