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2. veebr. 2022

 

EKSÜ veebruari kuukiri nr 65

EKSÜ aasta alguse sündmustest
29. jaanuaril jätkunud sarjas Mina, eestlane olid saates
Peterburi Eest Klubi eestvedajad. Teemaks – eestlus
maailmavaatena. Vestlust suunas Maarja Lõhmus. Järgmine
saade juba 26. veebruaril. Saate teemaks tuleb kultuurielu
meie väikesaartel.

 

Meie uus FB leht on siin: 

 

 

Meie seltside aasta alguse ettevõtmistest
3. jaanuaril tähistati Eestis vabadussõja relvarahu 102.
aastapäeva. Sel puhul asetasid Narva Eesti Seltsi liikmed Ants
Liimets ning Mart Pung Narva Garnisoni kalmistul
vabadussõja samba juurde pärjad.

 

 

 


https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur
https://kultuuriseltsid.ee/
https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/21/mina-eestlane-eestlus-maailmavaatena/
https://www.facebook.com/eestikultuur
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5. jaanuar 2022 andsid Peterburi Eesti Kultuuri Seltsi folkloorirühm “Neevo” koos
Petrikirche (Peterburi) Vene-Saksa lauluansambel “Lorelei”
kontserdi Vene Etnograa�amuuseumis. 6. jaanuaril 2022
korraldas Folkansambel “Neevo” järjekordse kontserdi
“Eesti jõulud”, mis toimus Krasnogvardeiski kultuuri- ja
vabaajakeskuses. Kavas vaheldusid ansambli “Neevo”
tantsud ja ansambli “Lorelei” laulud.

 

5. jaanuaril tähistasid Austraalia Eesti Seltside Liit (AESL) ja Eesti Arhiiv (EAA) väärikat 70
aasta juubelit. Mõlemad organisatsioonid loodi 1952. aastal. Palju õnne ja edasisist
tegutsemislusti eestluse hoidmisel Austraalias!

 

Jaanuaris sai Austraalias asuv
Eesti Arhiiv ametlikult 70.
aastaseks. 5. jaanuaril 1952
asutatud Arhiiv on teeninud Eesti kogukonda 70 aastat, olles Eesti
tegevuse ja saavutuste ajaloo hoidla Austraalias. See võõrustab
külalisi kõikidest Austraalia osariikidest ja välismaalt.

 

13. jaanuaril esitleti Jakob Hurda Seltsi väljaandel ilmunud Põlvamaa kodulookogumiku
“Minevikumälestusi” 6. osa. Kuna tegu on traditsioonilise Jakob
Hurda mälestuspäevaga (tänavu möödus 115 aastat tema
lahkumisest), koguneti kõigepealt suurmehe kuju juurde. Seejärel
suunduti Põlva Keskraamatukogu saali, kus süntesaatoril
musitseeris Riivo Jõgi ja sai kohvitassi taga mõtteid vahetada.

 

175 kilomeetri pikkusel Peipsi
toidutänaval toimus esimene
Pöörane Täiskuuöösööming. Nii
avasid muidu talvisel ajal
enamasti suletud kohvikud ja talukohad Iisaku
kihelkonnast Setomaani üheks ööks oma uksed. Festivali

korraldaja Triinu Akkermanni sõnul tekkis talvise söömingu idee juba kaks aastat tagasi,
kuid jõudis nüüd tegudeni.

 

 

 


https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/13/34487/
https://globalestonian.com/et/article/austraalia-eestlaste-v%C3%A4%C3%A4rikas-70-aasta-juubel?fbclid=IwAR3o7hHHGRlRiMSTVlzmXF2rR7WBCAvK_qekbZ-l2uEWA4Q-aZGkf4hjodk
https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/19/70-aastat-eesti-austraalia-ajalugu/
https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/16/minevikumalestusi/
https://www.err.ee/1608467987/peipsi-toidutanaval-toimus-poorane-taiskuuoosooming
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Karjala Eesti Selts on võtnud endale missiooniks karjala rahvustraditsioonide
tundmaõppimise ja teistele tutvustamise. Praegusel pühade ajal oli teemaks Karjala jõulud
ning uudseks avastuseks oli hea vaim Sundu. Jõulupeo
korraldas Põhjala Perenaine isiklikult (kehastaja Julia
Dobrova), kes tutvustas kuulajatele Karjala
jõulutraditsioonide ajalugu ja eripära, ennustamist ja
mõistatusi, traditsioonilisi jõulukeeldusid. Külalised ise
osalesid mitmesugustel ennustamisel – pannkookide,
tasside, labakinnnaste ja paljude teiste vahenditega.

 

16. jaanuaril 2022 toimus Primorsky Boulevardi
restoranis Sevastopolis traditsiooniline rahvuste uue
aasta tähistamine. Sevastopoli Eesti Selts eesotsas
Erich Kallingu ja tema asetäitja Elvira Brusentsovaga
olid samuti kohal ning võtsid sündmusest osa.
Eestlaste aastavahetuse laual olid traditsioonilised
maiuspalad.

 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) taasasutatud Henrik Visnapuu nimelise
kultuuri– ja kirjandusauhinna sai kirjanik Elin Toona. Katkeid
Elin Toona mälestustest luges Maarja-Liis Mölder, laule Henrik
Visnapuu tekstidele esitas Kalev Vapper. Elin Toona
loomingust kõneles Janika Kronberg. Laureaadile andis üle
spetsiaalselt loodud taiese kunstnik Leonhard Lapin, kes esitas
ka Albert Trapeeži luulet, tervitussõnad kirjanike liidu poolt
lausus Tiit Aleksejev.

 

Venemaa rahvaste kultuuripärandi aastal käivitab Haida
küla raamatukogu Siberis loomemaratoni “Traditsioonide
jõud”, mille eesmärk on jutustada Siberi seto kultuuri
tõelistest kandjatest. Maratoni avab seto laulufolkloori
tundja, suur nõelameister, meie rahva kultuuri hoidja –
Maria Osipova. Maria Vassiljevna on tuntud kui suur seto
labakinnnaste kudumise ekspert. Ta jagab neid heldelt ka
oma külalistele. Siberi seto muuseumis on ka tema
annetatud labakindad.

 

 



https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/19/karjala-lugu/
https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/19/uusaasta-sevastopolis/
https://kultuur.err.ee/1608453974/erku-taastatud-henrik-visnapuu-auhinna-saab-elin-toona
https://kultuuriseltsid.ee/2022/01/19/loomemaraton-traditsioonide-joud/
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Partnerite kuukirju
ÜEKN tegevuse ülevaade 2021 II poolaastal

Rootsi Eestlaste infokiri jaanuar

Üleilmse eestluse uudiskiri jaan 2022

INSA jaanuari uudiskiri

Eesti Folkloorinõukogu veebruari kuukiri

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma
sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ
tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs

  



https://kultuuriseltsid.ee/wp-content/uploads/2022/01/UEKN-press.pdf
https://rootsieestlased.smai.ly/browser/crZQ6FUnIDjFmxmRYqEyiFE8AnAF31FBOuFYGbjkPK4a3eIOSHOT5p5_NASNq1yFn-d_a50Qi9Lpk-pkuKjKX-eZtypDCzSz0EaLygqOAqajbopEDiDCTro7kD5WXfREReuXlK3WQd_a1jH09dHTVoSF1NaHWygs/
https://3hlfqhz8.smai.ly/browser/Cs-5tAh9i33TZFnc2KOO4Ne_06C7j-DEPON55mXtn2ka3eIOSHOT5sNCjWPFKh7LCIR9PPIuJW83tf5nvQ-rXWn19fmHszMaAyWce7-a5WX9RpgVSSKkt7c8d2qlLGaeUorvyUsjVP6Out25O6LTrHnjFhtC6s-n/?fbclid=IwAR0jLh4SpHxSbrk-zzl7lcUkAysny2n8UlHeeMeFyq1bh23xaDbd5i7sefA
https://2tfak.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/lprpC_UF5dTVEBwy47VAgtOUDZoL5nujFDT6UcpTdj_PSxMSzgAEqIfkhGwKX1dikGbc1-S-_IIwLfJOhO6tSqyvbiNXc4BsDR1XkWqdgdvxeycIo0jIv4Gf311N0HGwsjxnw0k
https://folkloorinoukogu.smai.ly/browser/HiUEXkDcPWUJzJPMziWBe4PvwEVN5vK-ekmtMAJVNGEa3eIOSHOT5p5_NASNq1yFn-d_a50Qi9Lpk-pkuKjKX-eZtypDCzSz0EaLygqOAqajbopEDiDCTro7kD5WXfREdkdHAzUIpa8GaUwpQI1WhV90LTPJmUnt/
https://kultuuriseltsid.ee/#facebook
https://kultuuriseltsid.ee/#twitter
https://kultuuriseltsid.ee/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fkultuuriseltsid.ee%2F%3Fp%3D34471&title=EKS%C3%9C%20veebruari%20kuukiri%20nr%2065
https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur

