DETSEMBER 2010
* TeateTants saab avalöögi * ERRS, kuhu lähed *
* Koolitused * Tunnustused *
* Ei saa me läbi Lätita *

ALUSTAME UUT AASTAT TANTSIDES!
Kui oled särasilmne ja välejalgne tantsija, siis löö kaasa unikaalses ettevõtmises!
Kultuuripealinn Tallinn 2011 raames toimub TeateTantsu avapauk Tallinnas
Raekoja platsil pühapäeval 9. jaanuaril 2011 kell 12.00
Paneme muusikamasina veerema ja keerutame seelikute ja käpikute välkudes läbi
vanalinna!
Iga osalev tantsupaar läbib mõõdetud vahemaa ja annab seejärel teate ja oma hoo edasi
järgmisele tantsupaarile.
Pärast üritust soe tee ja muhe tants ning loomulikult võib iga osav küpsetaja oma koduse
piruka kaasa tuua.
Avapauguga tõmbame üldsuse tähelepanu Eesti tantsutraditsioonile ning avame
registreerimise suvisele tantsuprojektile TeateTants 2011.
TeateTants ise toimub 20.-28. augustini. Selle käigus läbitakse tantsides tuhat kilomeetrit
Eestimaa maanteid.
Teatetantsu eesmärgiks on läbida lakkamatult tantsides ja musitseerides 15 maakonda
ning ühendada sel moel Eesti rahvas. Ettevõtmises osaleb 3000 tantsupaari ja muusikut
üle Eesti. Projekti kaasatakse kõik eelnevalt soovi avaldanud tantsu- ja muusikahuvilised.
Kaheksa ööpäeva jooksul läbitakse põhiliselt riigimaanteid marsruudil Tallinna Raekoja
plats – Lagedi – Aruküla – Albu – Ambla – Rakvere – Kiviõli – Jõhvi – Mustvee – Tartu –
Antsla – Tõrva – Audru – Virtsu – Kuivastu – Orissaare – Triigi – Sõru – Emmaste –
Heltermaa – Rohuküla – Haapsalu – Risti – Märjamaa – Tallinna Raekoja plats.
Teatetants on ERRSi suurprojektina osa Euroopa Kultuuripealinn Tallinn 2011
sündmustest.
Küsi lisa teatetants@errs.ee või 56496102
EERO KIIPLI
TeateTantsu projektijuht
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ERRS, KUHU LÄHED?
2006. aastal kinnitas selts arengukava ajavahemikuks 2007 – 2011.
Viimane aasta sellest ongi kohe algamas. Millised on arengukavajärgsed tegevused
järgmisel aastal ja millised on arengusuunad tulevikus?
Lähtuvalt arengukava eesmärkidest on eeloleva aasta tegevuse märksõnadeks jätkuvalt
„koostöö“, „võrgustik“, „enesetäiendamine“.
Jätkame aktiivset koostööd oma peamiste partneritega:
o Kultuuriministeerium
o Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
o Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
o Teised keskseltsid
o Valdkonnaga seotud festivalid
Süvitsi tegeleme üle-Eestilise koostöövõrgustiku tugevdamisega. Aitame kaasa
maakondlike aktiivgruppide loomisele ja tugevdamisele. Hetkel ootame vastust
KÜSKi projektivoorust, et sellele arengusuunale ka vajaliku projektitoetust saada.
Tähelepanu all hoiame valdkonna tegemiste kajastamist meedias.
Jätkame atesteerimis- ja kategoriseerimissüsteemiga ning koostöös Kutsekojaga
rahvatantsuspetsialisti kutsetaotluste menetlemist.
Tegeleme tantsurühmade ja õpetajate tunnustamissüsteemi väljatöötamisega.
Sel aastal käivitus koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega valdkonnas
tegutsevate kollektiivide ja õpetajate andmebaasi koostamine, mida tulevikus
täiendame.
Jätkub mentorite kaasamine tantsupeo protsessi suunamisel.
Koostöös haridusministeeriumi ja ETPL-ga jätkame tööd selle nimel, et rahvakultuuri tund saaks liidetud riiklikusse õppekavasse.
Koostöös Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusega motiveerime autoreid uut
loomingut looma. Oluline on soodustada erinevate stiilide arengut valdkonnas.
Jätkame rahvamuusika ja -tantsu alase repertuaari kirjastamisega. Just taasilmus
1930. aastal välja antud raamat „50 eesti tantsu viiulile ehk klaverile", mille järgi on
väga suur nõudmine. Uuel aastal ilmub raamat erinevatest kaerajaanidest.
Propageerime jätkuvalt autorite õiguste austamist.
Jätkub koostöö Läti ja Leedu tantsupedagoogidega ja tihendame sidemeid Soome
kolleegidega, et korraldada ühiselt taas Soome-Eesti tantsupidu 2012. aastal.
Uuest arengukavast
Üks järgmise aasta tegevusi on suunatud kindlasti 2012.-2016. aasta arengukava
koostamisele ja tulevikutegevuste täpsustamisele. Siin on ülioluline, et iga seltsi liige oma
arvamuse välja ütleks.
Juhatus on visandanud vaid üldised tegevussuunad, mida heal meelel liikmetega jagame,
et tekiks diskussioon. Kindlasti kutsume kevadel ja suvel kokku töörühmi, et analüüsida
viimastel aastatel tehtut, täpsustada seltsi lähiaastate arengusuunad, teha valikud,
millised suunad prioriteetsemateks kujundada ning leida arenguid toetavad tegevused.
Olgu siinkohal märgitud vaid arengukava märksõnad:
Seltsi eesmärgid:
1. KOOLITUS
a. Koolitatud tantsuõpetaja
b. Partnerlus kõigi valdkonna koolitajatega
c. Rahvatants ja -muusika riiklikusse õppekavasse
2. ERIALANE KIRJANDUS
a. Valdkonnaalane erialane materjal on lihtsalt ja kiiresti kättesaadav
b. Erialase materjali vajalikuks muutmine
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3. EETIKA
a. Valdkonnas olevate autorite õigused on kaitstud
b. Sündmuste korraldamise kultuur
4. RAHVAMUUSIKA
a. Pillipidu võrdväärseks ürituseks laulu- ja tantsupeoga
b. Igal tantsurühmal on oma muusikasaatja
5. KOLLEKTIIVI JUHT
a. Igal kollektiivil on motiveeritud juht
b. Töötav tunnustussüsteem
c. Riigitoetuse programmi jätkumine
6. VÄLJAPAISTVUS
a. Nimiüritused
b. Info ja kommunikatsioon
c. Mainekujundaja valdkonnas
7. LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSI JÄRJEPIDEVUS
8. RAHA JA RESSURSS
a. Stabiilne riiklik rahastus
b. Projektid
Tegevused
Õppematerjalide väljaandmine
Mentorprogrammi jätkamine
Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Tantsukirjelduste digitaliseerimine koostöös Rahvusraamatukoguga
Autorikaitsest ja autoriteühingust teavitamine
Koostöö partneritega
Koostöö Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Kultuuriministeeriumiga
Õpetaja täienduskoolituses läbitakse rahvatantsu ja -muusika kursus
Korraldada pillipidu koos laulu- ja tantsupeoga
Välja töötada pillipeo formaat ja pakkuda see välja ELT SA-le
Noorte rahvamuusikute laagrite korraldamine
Regulaarne rahvamuusiku ja tantsuõpetaja tunnustamine (aasta tegija, rahvatantsija, rahvamuusik, kollektiiv)
Kategooriatest lähtuva kollektiivi juhendaja palgasüsteemi väljatöötamine
Jätkub rahvusvahelise tantsupäeva üle-Eestiline tähistamine
Laste rahvatantsufestival
ERRSi aastakontsert detsembris
Uuringud jne
Alates järgmise aasta jaanuarist käsitleme teemasid eraldi ka ERRSi Teatajates. Palume
juba nüüd Teie mõtteid, ideid ja ettepanekud uue arengukava kohta, nii saame ühiselt
paremini oma tegevust jätkata. Ootame ideid aadressile errs@errs.ee.
Jaksu soovides,
KALEV JÄRVELA
ERRSi juhatuse esimees
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ALGAB KURSUS MEMMEDE TANTSURINGI JUHENDAJATELE
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus korraldab kursuse memmede rühmade
juhendajatele.
Kursuse eesmärgiks on toetada ja hoida eakate inimeste elurõõmu ja teotahet läbi tantsu
ning liikumise. Kursusel pakutakse praktilist tantsuõpetust, eakate tervisevõimlemist ja
häid näpunäiteid juhendajatele.
Kursuse sisu:
Soovitused ja nõuanded tantsuringi juhendajale (Lille-Astra Arraste)
Anna Raudkatsi laulumängud ja tantsud (Lille-Astra Arraste, Anneli Arraste)
Tantsuõpetus ja treeningharjutused memmedele (Linda Niinemets, Kädi Pärnoja,
Leida Tiis)
Eakate tervisevõimlemine (Sirje Suurorg)
Tantsuringide juhendajad, tantsuõpetajad
Kaks päeva: 19. ja 20. jaanuar 2011
Algus 19. jaanuaril kell 11.00
Lõpp 20. jaanuaril kell 16.00
Läbiviimise koht:
Rahvakultuuri Keskus J. Vilmsi 55, Tallinn
Koolitusjuht:
Kaja Tammik
Kursuse tasu:
850.- (54.32 €)
Registreerumine:
kuni 12. jaanuarini tel 6009291 või keskus@rahvakultuur.ee
NB! Võtke kaasa treeningriided, sobivad jalatsid ja võimlemismatt!
Sihtgrupp:
Kursuse kestus:

ERFN KOOLITUSKESKUSE KOOLITUSED 2011. AASTA 1. POOLEL
Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu koolituskeskus pakub järgmisi koolitusi:
1. Programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“
Pärimustants 3. ja 4. märtsil, 31. märtsil ja 1. aprillil, 12. ja 13. mail Tallinnas
Meeste vaimne pärand 15. ja 16. aprillil Harjumaal, 7. ja 8. mail Setumaal
Teabepäev laste ja noorte rahvarõivaste valmistamisest 5. veebruaril 2011
Tallinnas koostöös Etno Toa koolituskeskusega
Laste ja noorte rahvarõivaste valmistamine märtsist juunini Tallinnas koostöös
Etno Toa koolituskeskusega
Koolitus on tasuta, toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
2. Teised kursused ja õppepäevad
Loodus ja inimene Valgamaal (praktikum) 11. ja 12. juunil Valgamaal koostöös
Sangaste seltsimajaga
Koolituskeskuse õpetajate pärimuskultuuri seminar maikuus Lõuna-Eestis
Valitud tähtpäevade tähistamine:
o Paastumaarjapäeva ettevalmistamine ja tähistamine 24. ja 25. märtsil
Lüganusel koostöös Lüganuse rahvamajaga
o Mardipäeva tähistamine noortega novembris Tallinnas
Pärimuslikud tähtpäevad noortele septembris Tartus
Pärimuspäevad algklasside lastele
Laste ja noorte folkloorirühmade juhendajate kursus II poolaastal Võrumaal
Oodatud on (pärimuskultuuri)õpetajad, folkloorirühmade
eestvedajad,
rahvakultuurispetsialistid,
folkloorikuraatorid,
käsitöölised jt pärimushuvilised. Lisa: www.folkloorinoukogu.ee.
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juhendajad, seltside
muusikud,
tantsijad,

LÄHEME LÄTTI TANTSUÖÖLE
15.-16. jaanuaril 2011 toimub Põhja-Lätis Gikši kultuurimajas suur tantsude öö, kuhu
kogunevad rahvamuusikud ja rahvatantsusõbrad Baltimaadest, kes osalevad aktiivselt
folkloori- ja tantsuklubiliikumises. Pidu algab laupäeval, 15. jaanuari õhtul kell 20.00 ja
kestab pühapäeva, 16. jaanuari varahommikuni.
Paljude tantsuööl osalenute siirad kiidusõnad Gikši kultuurimajas toimuva peo kohta on
nakatanud ka teisi, mistõttu on seekord huviliste ring väga lai. Eestist plaanib Tartu
Tantsuklubi abil Lätti minna ligi 100 rahvamuusikat ja tantsijat, aga kaasa kutsutakse kõik
soovijad.
Pill peab pillimängijatel ALATI käepärast olema! Tavaliselt eestlased laulavad ja
musitseerivad selle reisi ajal 20 tundi jutti, sh paar tundi laval. Tantsijatel on võimalus oma
sitkus proovile panna 12 tunni jooksul.
Lühidalt – tegemist on sõgedate Baltimaade rahvamuusikute suure kokkusaamispeoga,
kus on palju tantsuklubilisi erinevatest linnadest ja mitmest riigist. Eesti rahvamuusikuid ja
tantsijaid on Gikši peol tavaliselt väga palju olnud ja nad on (me oleme) silmatorkavalt
mitteuimased ja toredad. Sellist asja peab ise kogema!
Kõik rahvamuusikasõbrad on teretulnud Gikši tantsude ööle!
TRIINU NUTT
Tartu tantsuklubi korraldaja

KAS BALTIMAAD VAJAVAD ÜHIST KULTUURIPORTAALI
2010. aasta kevadel leppisid Eesti, Läti ja Leedu kultuuriministrid kokku vajaduses
tugevdada Balti riikide vahelist kultuurikoostööd, seda eelkõige parema infovahetuse
kaudu.
Eesti Kultuuriministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Eesti Instituudi eestvedamisel on ette
valmistatud ühise kultuurikalendri projekt, mis esitatakse toetuse saamiseks Eesti-LätiVenemaa piiriülese koostöö programmi.
Läti Muusika ja Kunsti Toetusfondi eestvedamisel ja Läti Kultuuriministeeriumi toetusel on
käidud välja idee ühisest Baltimaade kultuuriportaalist, mis lisaks ettevalmistamisel
olevale kultuurikalendrile pakuks mitmesuguseid lisavõimalusi. Projekti eestvedajad on
ette valmistanud lühikese küsimustiku, et saada teada erinevate partnerite arvamusi
ühise kultuuriportaali vajalikkuses. Palume teil võimalusel sellele küsimustikule vastata.
Kokku on esitatud 10 küsimust, küsimustik on inglise keeles ning ankeedi täitmine ei
tohiks võtta rohkem kui 5 minutit. Küsimustiku leiate siit:
http://loomemajandus.edicypages.com/baltic-portal/questionnaire

 EGA SA UNUSTANUD!?
12. veebruaril tuleb Kohtla-Nõmmel taas TALVINE TUHAMÄGEDE TANTSUPIDU!
Vaata http://www.errs.ee/index.php?id=62260
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TUNNUSTA VÄÄRIKAIMAT!
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ootab 21. detsembriks Anna Raudkatsi
nimelise rahvatantsustipendiumi kandidaate.
Anna Raudkatsi nimeline rahvatantsustipendium määratakse kauaaegse tulemusliku
tegevuse eest eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks
rahvatantsutegelase elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline,
propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 50-aastasele isikule
vaid üks kord.
Vabas vormis kirjalikke esildisi kandidaadi nime, lühiiseloomustuse, tema rahvatantsualase tegevuse kirjelduse ja põhjendusega rahvatantsustipendiumi omistamiseks
ning kandidaadi esitaja andmetega (esitaja nimi, aadress ning telefoninumber) ootame:
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt. 10, Tallinn 10148 või laulupidu@kul.ee
Vaata lisa www.laulupidu.ee.
Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi laureaadile antakse stipendium pidulikult üle 18.
veebruaril 2011 Paides toimuval rahvatantsijate KÄGARAL.

ÜLESKORJATUD MÕTE
Esmalt tekib side ikkagi pillilooga, laulu või jutuga. Seda mängides, lauldes, jutustades
tekib tunne, et oled pika inimketi kõige siinpoolsem lüli ja mida edasi, seda sügavamale
ajalukku jäävad ülejäänud, kes on sama lugu laulnud, mänginud, jutustanud...
Mängides viiulil, mis mul on sada aastat vana, tekib väga-väga sügav ja tugev tunne,
mida on raske kirjeldada. Meie kursuse tüdrukutega lauldes on samamoodi. Vahel
vaatame pärast laulu lõppu üksteisele otsa, et "mis see nüüd oli, kus me kõik koos just
ära käisime?", endal ihukarvad õnnestumistundest püsti.
Rahvamuusikud Maili Metssalu ja Mari Tammar ajalehes Maaleht pärimusmuusikast

PALJU ÕNNE
7.01 Sirje Kiis 45
8.01 Kaja Oja 40
10.01 Malle Liiv 55
11.01 Jeane Plaado 50
15.01 Annika Valge 40
18.01 Aime Tamm 75
19.01 Heiki Unt 65
21.01 Helje Peet 75
23.01 Urmas Laigna 45
25.01 Kaire Kaljuvee 45
26.01 Elli Toomvap 75
27.01 Mall Järvela 25

Järgmine ERRSi Teataja ilmub jaanuaris. Kaastööd on oodatud 15. jaanuarini
aadressil kadri@errs.ee (Kadri Valner)
HEAD UUT AASTAT!
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