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Tähtsad uudised
Tutvustame juubilare, kohtumispaik
Kultuuriseltside põnevaid tegemisi





Huvitav ja kasulik
Rahastusvõimalused
Muid uudiseid

TÄHTSAD UUDISED
2017

2018
Noorte ja seltside
koostööprojekti, filmikonkursi
„Seltsis segasem“ tulemused on
selgunud!

Konkursile laekus kaheksa eriilmelist filmi Eestist,
Soomest, Rootsist ja Tšehhist. Peaauhinnad viisid koju
nooremas vanusegrupis Tšehhi-Eesti Klubi ja vanemas
vanusegrupis Eesti Naisüliõpilaste Seltsi filmide
koostajad.
Vt kõik preemiad ja filmid
Filmikonkursi lõpetamine
toimus kodanikunädala
raames 23. novembril
2017 Eesti Rahva
Muuseumis, kus külastati
näitust, kuulati loengut
väliseestlaste seltsielust
ning saadi osa pidulikust
tunnustamissündmusest.
Loe edasi

Eesti Kultuuriseltside Ühendus otsib seltsisõbralikke
suleseppi!
Tiitli seltsisõbralik sulesepp saab ajakirjanik, kes 2017.
aastal on Eesti meedias seltsitegevust heatasemeliselt
kajastanud.
Palume seltsidel esitada kandidaate ja saata taotlused
1. veebruariks 2018 aadressil kultuuriseltsid@gmail.com.
Täpsemalt tingimusi loe loe siit.
Kultuuriseltsid saavad suvel Tartus kokku
kolmepäevasel festivalil „Sajaga seltsis“.
3.-5. augustil 2018 toimuv festival „Sajaga seltsis“ toob
kokku nii Eestis kui välismaal tegutsevad kultuuriseltsid, et
koos tähistada EV100. aastapäeva. Kahel esimesel
päeval ollakse koos Tartus ja kolmandal päeval
sõidetakse Eestimaa erinevatesse paikadesse. Loe edasi
NB! Hetkel toimub välisseltside kollektiivide
registreerimine
Soovi korral täitke registreerimisvorm ja saatke e-mailile
sajagaseltsis@gmail.com hiljemalt 31. jaanuar 2017.

EKSÜ 2017 aasta moto „Inimese / seltsi / aja lugu“
Seltsitegevuse talletamine on väga oluline mitte ainult seltsi liikmete vaid ka meie tulevaste põlvede jaoks. Kuidas aga
jõuda sinnamaani, et seltsi olulised sündmused nii teksti kui pildi kujul alles jääksid? Ühte põnevat kroonikakirjutamise
võimalust tutvustab rahvatantsurühm Torbikud.
Kroonika on kõikide tantsijate ühislooming
Paljud rahvakultuuri viljelevad kollektiivid peavad kroonikat ning seda teeb ka Torbikud.
Esimesed aastad on kirjutatud käsitsi ning kõik tekstid kirjutasid kroonikapidajad ise. See on
kroonikule aga päris suur töökoormus, sest erinevaid koosolemisi, sündmusi, tantsupidusid
ja esinemisi on ühel tantsurühmal omajagu. Nüüd on Torbikutes kroonikate tegemisel abiks
kogu rühma tantsijad.
Loe edasi
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KULTUURISELTSIDE PÕNEVAID TEGEMISI SIIT JA SEALTPOOLT PIIRI
EKSÜ koolitused
Koolitus „Kodukoha kultuurilugu ja seltsid“ Viljandis
8. novembril 2017 korraldas
Eesti Kultuuriseltside Ühendus
koostöös Eesti Rahva
Muuseumi ja Eesti
Rahvusarhiiviga Viljandimaa
Omavalitsuste Liidu saalis
õppepäeva kodupaiga
kultuuriloo uurijatele, kus
tutvustati mäluasutuste digiarhiivide kasutamist.
Loe edasi

Loengusari „Väliseestlaste seltsid ja piiritagune eestlus“
alustas Tartus

2. novembril - hingedepäeval süüdati mälestusküünlad
Põlva kalmuaias

18. november - kultuuriseltside raamatulaat Tallinnas
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse traditsiooniline, seekord juba
kuues näitusmüük toimus esmakordselt Tallinnas Saku
Suurhallis Mardilaada raames. Oma trükiseid – raamatud,
albumid, kalendrid, artiklite kogumikud, brošüürid jne – olid
tulnud raamatulaadale müüma-näitama seltsid üle Eesti ja ka
väljaspoolt, kokku 13 seltsi. Loe edasi

Hingedepäeval süüdati mälestusküünlad Põlva
kalmuaias seltsitegelaste kalmudel ja ka kõigi nende
haudadel, kellest on jutustanud Põlva Linna Harrastusteatri
dokumentaalnäidendid Loe edasi

23. novembril 2017 pidas PhD Ivi
Zajedova Tartus esimesed loengud
oma loengusarjast „Väliseestlaste
seltsid ja piiritagune eestlus“.
Loengusari annab ülevaate lääne
pagulaseestlaste seltsi- ja
harrastustegevusest ning seltside
rollist omakultuuri hoidmisel eri aegadel kuni tänapäevani.
Loe edasi

Novembris toimus Vanemuise Seltsil kaks salongi „Kes sa oled ...?, kus tutvustatakse tuntud kultuuri- ja seltsitegelasi.
4. novembril 2017 oli 75. salongi külaliseks Reet Vääri
Eesti filoloog, Eesti Keele Kaitse Ühingu
juhataja ning Keelekaitsja peatoimetaja
Reet Vääri andis kuulajatele üleevaade
oma päritolust ja kooliteest ning
eluaegsest tööpõllust ülikooli õppejõuna
– tulevaste eesti keele ja kirjanduse
õpetajate koolitajana ning nende
pedagoogilisele teele suunajana. Loe
edasi

24. novembril oli 76. salongi
külaliseks Tarmo Kerstna
Legendaarne koolijuht Tarmo Kerstna,
kes sel aastal tähistas oma 80.
sünnipäeva, on töötanud Võnnu
Keskkooli ja Tartu 10. 8-kl. Kooli
õpetajana ning Tartu 10. Keskkooli ja
Ülenurme Gümnaasiumi direktorina.
Loe edasi

Välisseltside uudiseid
Londoni ja Oslo
rahvatantsurühmad uute
tantsuoskuste jahil
Oktoobrikuu viimasel
nädalavahetusel sõitsid Oslo
eestlased külla Londoni
eestlastele, et teineteiselt uusi
tantsusamme õppida ning üheskoos rahvusvahelisel
folkloorifestivalil meie väikest riiki ja tantsukultuuri esindada.
Loe edasi

Londoni Eesti Selts
Londoni Eesti Seltsi
sügishooajal toimus hariv
kultuurivahetus Londoni
väliseestlaste kogukonna
ja eesti loomeinimeste
vahel. Selts korraldas
erinevaid kultuurisündmusi
- tantsuõpitoad, eesti kultuuripäev, jõulupidu.

Tšehhi-Eesti Klubi

Peterburi Eesti Selts

November oli Tšehhi-Eesti Klubile
täis erinevaid põnevaid tegevusi ühiselt sai tantsitud eesti
rahvatantse nii Londonis kui
Prahas ning kahes Tšehhi linnas Kroměřižis ja Pardubices toimusid
Eesti päevad, kus erinevate
tegevuste kaudu tutvustati Eestit.
Loe edasi

Loe edasi
Novembris esines Peterburi
Eesti Seltsi folkloorirühm
Neevo rahvuskultuuridele
pühendatud kontserdil ja
seltsi liikmed olid kutsutud
Leningradi oblasti
"Etnoatlase" esitlusele.
Loe edasi

Jõulud on kohe-kohe päral ja talvisesse kargusesse toob suvesooje meenutusi Vormsi Vere
eestvedaja Toivo Tomingas.
Vormsi Vere suvised meenutused
Suved on meil alati lühikesed. Kõik nädalavahed pikitakse suuremaid ja väiksemaid
sündmusi juba varakult täis ja nii mõnigi oodatud ja loodetud asi jääbki lõpuks nägemata.
See on asi, millega pisitasa harjud ja teed lihtsalt valikuid. Loe edasi
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MIS TOIMUB
Detsember
1.12

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi muusikud esinevad Lõuna-Eesti Vähiühingu 25. aastapäeva üritusel

2.12

Mulkide Almanaki nr. 27 esitlus ja Mulkide Seltsi üldkogu Viljandis. Loe edasi
Eestlaste jõulupidu Londonis, korraldab Londoni Eesti Selts Loe edasi
Vanemuise Seltsi muusikakollektiivide kontsert „Kalman Fest“. Loe edasi
UMA PIDO matkasellid külastavad oma neljandal matkal Jakob Hurda sünnitalu. Loe edasi

3.12

Viru-Nigula Hariduse Seltsi tervisepäev Ojakülas. Loe edasi
Tallinna Võru Seltsi suurkogu Tallinnas, Sakala Seltside Majas. Loe edasi
Ado Reinvaldi 170. sünniaastapäeva tähistamine, korraldab Vanemuise Selts. Loe edasi
Põlva Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi 110. aastapäevale pühendatud konverents. Loe edasi

6.12
7.12
9.12

Vanemuise Seltsi segakoori kontsert Tõravere Observatooriumis.
Muuga Maanaisteselts Eha XIV jõululaat. Loe edasi
Vanemuise Seltsi koorid osalevad rahvusvahelises kooriprojektis Lätis. Loe edasi
Regilaulutoas ERMis on eestlauljaks Celia Roose, korraldab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts. Loe edasi
Põlva Kodulooraamatu „Minevikumälestused“ 4 esitlus, korraldab J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts.

15.12
16.12

ERMi Sõprade Seltsi aastalõpuüritus Alatskivi lossis.
Pärnu Lauluselts Leelo advendikontsert Tallinnas.
Vanemuise Seltsi jõulupidu.
Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi lauluansambel Viisikera esineb Rakke eakate jõululõunal.

17.12
18.12

Karmoškakursus algajatele Tartus, korraldab August Pulsti Õpistu koostöös Tartumaa Rahvakultuuri
Keskseltsiga.

20.12
26.12
28.12

Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi tantsijate ja kapelli jõulu ühiskontserdid eakatele. Loe edasi
Karl Eduard Söödi 155. sünniaastapäeva tähistamine, korraldab Vanemuise Selts. Loe edasi
Tartu Folgiklubi aasta viimaseks külaliseks on Mari Sarv, korraldab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts.

EKSÜ suurüritused 2018 aastal
10. märts Emakeelepäeva ettekandekoosolek „Keel ja (aja)kirjandus“ Rakveres
26. mai kevadkontsert „Ikka üheskoos“ Narvas
3.-5. august kultuuriseltside kolmepäevane festival „Sajaga seltsis“ Tartus ja üle Eesti Loe edasi
November kultuuriseltside väljaannete näitusmüük ehk raamatulaat Tallinnas
IM MEMORIAM – Uno Uiga
17. novembril 2017 lahkus 92. sünnipäeva eel tuntud ja armastatud koorijuht, Vanemuise Seltsi
auliige Uno Uiga. Uno Uiga pühendas oma elu koorimuusikale. Ta asutas segakoori Heli (1947),
Tartu Poistekoori (1961), segakoori Tarbatu (1980) ja neidudekoori Kurekell (1982) ning oli
muusikaõpetaja Tartu Õpetajate Instituudis, Tartu Pedagoogilises Koolis ja Tartu 7. Keskkoolis
(praegu Karlova Gümnaasium).
Loe edasi
TUTVUSTAME TUNNUSTATUID
Kultuuri Tegu 2017
Kultuuri Tegu 2017 laureaadiks kuulutati Eesti Kultuuri Koja konverentsil „Kultuur ja tegu“
loomeinimeste avalik ühispöördumine "222 kiri".
Loe edasi
HUVITAV JA KASULIK
Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali
XII ESTO päevad toimuvad 2019. aastal Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva
Muuseum loob sel puhul teemakohase ühisnäituse, mille ettevalmistamiseks palume kõigi
ESTOdest osa võtnud inimeste abi.
Loe edasi
Ilmunud on Mulkide Seltsi perioodilise kultuuriajakirja Mulkide Almanak 27. number
Seekordne almanak on pühendatud Eesti Vabariik 100-le.
Tellimine - kaupoilmet@gmail.com, hind 5 eurot.
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Alanud on kandideerimine Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinnale Teotugi
Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle
tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna
innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema.
Kandidaate saab esitada 31. detsembrini 2017 e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee.
Loe edasi

RAHASTUSVÕIMALUSED JA TÄHTAJAD
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
EV100 teavitustoe taotlusvoor – tähtaeg 28. detsember 2017
KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond avavad uue taotlusvooru, mis pakub
toetusi vabariigi 100. aastapäevaks mõeldud kingituste teavitus- ja
jäädvustamistegevustele.
Loe edasi
Arenguhüppe taotlusvoor - tähtaeg 11. jaanuar 2018
Ootatud on projektid, mis kasvatavad vabaühenduste juhtide, meeskonna või liikmeskonna tegevusvõimekust ja astuvad
suured sammud organisatsioonide tõhusa toimimise suunas oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.
Loe edasi
MUID UUDISEID
Kultuuriministeeriumi detsembri
infokiri, loe edasi

Eesti Folkloorinõukogu detsembri
kuukiri, loe edasi

Rootsi Eestlaste Liidu novembri
infokiri, loe edasi

Järgmine EKSÜ kuukiri ilmub veebruar 2018, kohtumiseni!

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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