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*Ullo Toomi stipendiumi tähtaeg* *ERRS sõlmis sponsorlepingu* 

*Võrus oli I uute tantsude konkurss* 
*Lihtsustub mentorkoolituse tellimine* 

*Baltica tuleb taas Eestisse* *Laulupeomuuseum ootab peomälestusi* 
*Palju õnne* 

 

 

KÄIB ULLO TOOMI STIPENDIUMI KANDIDAATIDE ESITAMINE 
Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. mai! 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, ERRSi ning AS 
Norma poolt asutatud fondi eesmärk on jäädvustada 
mälestust Ullo Toomist ning väärtustada 
rahvatantsualast tegevust. Fondi rahast antakse välja 
Ullo Toomi nimelist tantsustipendiumi eesti 
rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva 
tegevuse eest. Stipendiumi andmise aluseks võivad 
olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või 
harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud 
teostatud projektid. 
 

Stipendium antakse välja igal aasta septembris Ullo Toomi sünniaastapäeva ajal.  
Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning ERRS. 
Kõik asjast huvitatud organisatsioonid ja isikud võivad esitada Ullo Toomi nimelise 
stipendiumi kandidaate aadressil: 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus,  
Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn 
e-post: laulupidu@laulupidu.ee 
 

VIII KOOLINOORTE TANTSUFESTIVALINI ON LOETUD PÄEVAD 
18.-19. mail toimuv VIII vabariiklik koolinoorte 
rahvatantsufestival toob Väike-Maarjasse 
tuhat noort tantsijat nii Eestist kui Lätist. 
Loomulikult saab rahvatantsufestivalil väga palju 
tantsida, aga huvitavat ning harivat tegevust 
pakuvad ka Päästekolledž, Väike-Maarja 
Päästekomando, noorsoopolitsei, Väike-Maarja 
Noortekeskus koostöös kodutütardega. 
Toimuvad fotojaht, teatevõistlused ja palju muud 
põnevat. 
Festivali korraldavad ERRS ning Pelgulinna 
Gümnaasium koos tantsuseltsiga Tarapita. 
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ERRS SÕLMIS ESIMESED SPONSORLEPINGUD 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning AS Baltic Disc 
sõlmisid 13. aprillil koostöölepingu, mille eesmärgiks oli 
määrata koostööpõhimõtted kahe organisatsiooni vahel. 
Lepingu alusel toetab AS Baltic Disc ERRSi plaadistustegevust 
ning ERRS reklaamib ASi Baltic Disc kui sponsorit. 
ERRSi liikmetele, kes tegutsevad rahvatantsu ja -muusika 
valdkonnas mittetulunduslikel eesmärkidel, kehtib AS Baltic 
Disc plaatide tootmisel ja ostmisel tavahinnast 20 - 25% 
soodustus. 

 

Ka on ERRS käed löönud Susi Hotelliga. Seltsi liikmetele on hotelli  teenused kuni 20% 
soodsamad. 
 

MENTORKOOLITUSE TELLIMINE MUUTUB LIHTSAMAKS 
Tantsupeo eel suureneb mentorkoolituste maht. Seetõttu lõime ERRS koduleheküljele 
mentorite tellimissüsteemi ja mentorkoolituste elektroonilise andmebaasi, mis lihtsustaks 
programmi administreerimist (kokkulepped, tellimuslehtede vormistamine, lepingute 
ettevalmistamine, koolituse analüüs, statistika kogumine jne). 
Andmebaasi abil muutub rahvakultuurispetsialistide töö lihtsamaks ning mentorite tellimine 
ka kliendile kasutajasõbralikumaks. 
 

Nüüdsest on igal mentoril on oma lehekülg sisuhaldussüsteemis ja info andmebaasis. 
Mentorite kataloog on kolmetasemeline, selle alglehekülg asub aadressil 
http://www.errs.ee/?id=63421. 
 

Teine tase eristab liigiti rahvatantsu mentorid ja rahvamuusika mentorid. Kolmas tase 
on igat mentorit eraldi tutvustav lehekülg.  Sisselogimisel määratakse kasutajanime ja 
parooliga ära korraldaja maakond või ERRS adminisraatori õigused.  
 

Antud muudatused annavad võimaluse jälgida mentorite koolituste statistikat maakondade 
kaupa. Kõik koolitused kuvatakse ka avalikult koduleheküljele.  
MARTIN MEDAR 
ERRSi direktor 

 
BALTICA ON TAAS EESTIS 
Baltica festival toimub 3.-7. juulini Tartus, Sangastes, Iisakus ja Tallinnas ja kannab 
tunnuslauset "Igal linnul oma laul". Selle kordamööda Eestis, Lätis ja Leedus toimuva 
festivali eesmärk on väärtustada oma rahva ehedat ajaloolist rahvapärimust kohalikul ja 
rahvusvahelisel tasandil ning hoida paikkondlike traditsioonide eripära. Baltica 
folkloorifestival on pikkade traditsioonidega pärimuspidu, mis pakub sisukat programmi ning 
toob kokku pärimuskultuurikandjaid mitmelt maalt. Eestis toimuvale Balticale on sel aastal 
oodata külalisi Indiast, Jordaaniast, Keeniast, Venemaalt, Sloveeniast, Lätist ja Leedust. 
Festivali kunstiline juht on Ingrid Rüütel. 
Baltica mitmekesise ja sisuka programmiga saab tutvuda: 
Baltica kodulehel: http://www.folkloorinoukogu.ee/BALTICA_2010_1.htm 
Info Facebookis: https://www.facebook.com/baltica2013 

 

PIKENES PÄRIMUSE PÄITSETE TÄHTAEG 
Pärimuse Päitsed pikendab konkursile registreerumise ja uute tantsude esitamise 1. 
septembrini! 
Vaata lisa www.errs.ee/index.php?id=63727 

http://www.errs.ee/?id=63421
http://www.folkloorinoukogu.ee/BALTICA_2010_1.htm
https://www.facebook.com/baltica2013
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VÕRUS TOIMUS ESIMENE UUTE TANTSUDE KONKURSS 
Võrus toimus 27. aprillil esimene uute 
tantsude konkurss, kuhu oodati töid 
sealsetelt tantsuloojatelt, tantse esitasid 
Võru- ja Põlvamaa rühmad.  
Esimene konkurss tõi üllatuslikult 34 tööd 
kahekümnelt autorilt. 
Töid hindas žürii koosseisus Kadri Tiis 
(esimees), Agne Kurrikoff-Herman, Paul 
Bobkov, Lea Hanni ja Kersti Kattai. 
„Oleme rõõmsad selle julguse eest tulla oma 
tantsuga välja teiste ette,“ ütles žürii esimees 
Kadri Tiis lisades, et hindajaid üllatas 
muusika valik. Kasutatud oli rahvamuusika                  

kõrval ka nii rocki kui Ott Leplandi laule. 
 

Võistlusel anti välja hulga eripreemiaid ja peapreemiad. 
I-IV klasside tantsude seas pälvis esikoha Leili Väisa tants „Imelood“, mille esitasid 
tantsuseltsi Pärliine lapsed. Naisrühmade võit läks jagamisele Leili Väisa tantsu „Maarja 
kuld“ (esitaja Pärliine) ja Maire Udrase „Ma lähen koju“ (naisrühm Viire). Maire Udras 
pälvis veel teisegi preemia – noorterühmade tantsu „Kosjalugu“ eest (noorterühm Hopser). 
Parim segarühma tants oli Marianne Jaansoni „Ma hoian sind“ (segarühm Siisik), Tiiu 
Kunguse tehtud eakate tants „Ma tahaksin kodus olla“ (eakate rühm Tamme Tütrikud) ja 
kauneim neidude rühma tants „Riinukese valss ( tantsurühm Sirutus), mille autoriks on Tea 
Kõrs. Mudilaste rühmade tantsude seas tunnistati parimaks Kadri Mähari ja Liivi Savi 
tants „Maru karutants“. 
 

Konkurssi peakorraldajad Maie Pau, Maire Udras ja Kersti Kattai hindasid esimese 
konkursi kordaläinuks ja avaldasid lootust, et see muutub traditsiooniks. Konkurssi toimus 
koostöös ERRSga. 
Fotol tantsurühm Hopser. Foto autor Veljo Laugamõts 

 
LAULUPEOMUUSEUM KOGUB PEOMÄLESTUSI 
Kultuuripärandi aasta raames korraldab Tartu Laulupeomuuseum laulu- ja 
tantsupeomälestuste kogumise projekti. 
Laulu- ja tantsupeod on Eesti kultuuripärandis väga olulisel kohal. Kahtlemata on aga laulu- 
ja tantsupidude mõte aja jooksul muutunud. On väga oluline kaardistada just selle 
arenguprotsessi muutumist läbi erinevate põlvkondade mälestuste kogumise. Seda nii 
mineviku, oleviku kui tuleviku seisukohast. Mälestuste kogumine mõtestab laulupidude 150. 
ja tantsupidude 85. juubeli eel traditsioonide senist arengut ja tähendust ning on samas ka 
suurepäraseks eelhäälestuseks 2014. aastal toimuvale XXVI laulu- ning XIX tantsupeole 
"Aja puudutus. Puudutuse aeg!". 
 

Siinkohal palume just teie abi. Muutuste kaardistamiseks on väga oluline ligipääs 
võimalikult suurele hulgale mälestustele. Selleks oleme koostanud küsimustiku, mis annab 
ülevaate erinevatest laulu- ning tantsupeoga seotud traditsioonidest, lauludest, mis on enim 
meelde jäänud ning nende ürituste tähendusest.  
 
Pöörduge otse Tartu Laulupeomuuseumi poole e-post: laulupeomuuseum@katarina.ee või 
telefon 746 1020 ning saame koos kokku leppida, kuidas küsimustiku kätte saate. 
Tartu Laulupeomuuseum 
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PÕLVAS LÕPPES RAHVAMUUSIKA TÖÖTLUSE FESTIVAL 
26. aprillil Põlvamaal Moostes toimunud XIV Eesti rahvamuusikatöötluste festival tõi 
kokku üle 100 muusiku, umbes sama palju lauljaid ning üle 200 tantsija.  
Festivali peapreemia läks duole Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu. Parima kohustusliku loo 
töötluse preemia pälvis Harjumaa ansambel Rüüt (Juhan Uppin, Maarja Soomre, Maili 
Metssalu, Toomas Oks), noortepreemia Wigla (Kaarel Pogga, Päär-Joonap Keedus, Siim 
Tanel Tõnisson, Peeter Margus) Tallinnast ning tulevikulootuse nimelise preemia Viljandi 
neidudest koosnev trio Midrid (Sänni Noormets, Cathy Sommer, Lee Taul).  
 

Konkursi väliselt pälvis eripreemia ersade ja mokšade pärimuskultuuri traditsioonide 
hoidmise ja tutvustamise eest Mordvast pärit külaliskollektiiv Merema.  
 

Festivali patroon Ingrid Rüütel andis oma patrooni auhinnaks olnud torupilli üle Tartu 
ansamblile Singelus, Võru Instituudi Julge Joro auhind läks Nolens Volensile, 
pärimusmuusika keskuse auhind Karksi-Nuia ansamblile Tuulepuu ning Võru 
folkloorifestivali auhind kollektiivile Ars Apta.  
 

Publik valis oma lemmikuks Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa duo. Folgisellide Seltsi 
auhind, väikekannel, anti Värska ansamblile Foron Doce. 
 

Neljateistkümnendat korda toimunud Moisekatsi Elohelü žüriisse kuulusid tänavu helilooja 
Sven Grünberg, Eesti Pärimusmuusika Keskuse eestvedaja Ando Kiviberg, žürii esimees 
helilooja Tauno Aints, festivali patroon etnomusikoloog Ingrid Rüütel ning ERRi 
tegevprodutsent ja saatejuht Ruth Alaküla.  
 

Festivali korraldab MTÜ Folgisellide Selts.  

 
XIX VÕRU FOLKLOORIFESTIVAL KUTSUB OSALEMA 
11.-15. juulini toimub XIX Võru Folkloorifestival, kus aastaid on osalenud kõrvuti nii 
Eesti kui teiste maade rahvatantsijad. Ootame osalema rühmi ka 13. juuli 
Tänavatantsul. 
Lisaks traditsioonilistele kontsertidele maakonna erinevais paigus kätkeb suvine 
festivaliprogramm Võru linna läbivat Tänavatantsu, publiku ja esinejate ühiseid õhtulaule, 
Eestimaa kuulsaima lõõtsameistri, Võrumaalt pärit August Teppo nimelise eesti lõõtsa 
võistumängimist, töötubasid, käsitöölaata, kirikukontserte ja noorte muusikute ülesastumisi. 
Tänaseks oleme valinud soovijaist külalised Puerto Ricost, Nepaalist, Mehhikost, 
Portugalist, Lätist, Inglismaalt ja Soomest. 
 

Olete palutud festivalil osalema. Tulge kas kõikideks päevadeks või ka vaid paariks. 
Eeldame, et tulles valmistate ette kaks kava – 5 minutilise ja 15 minutilise. Esinemistel 
meie vabalaval on lubatud saatemuusika mõnel helikandjkal, kuid eelistame „elusat“ 
muusikat. Pealaval aktsepteerime vaid viimast. 
Osalustasu on 15 eurot päevas (max 45 eurot), mis sisaldab kolm söögikorda, majutuse 
koolimajas (matt ja magamiskott kaasa) ning pääsu kõikidele vabaõhuüritustele: 
kontsertidele, töötubadesse, simmanitele ja teistele festivaliüritustele. Kui soovite ise 
majutust otsida, siis saame ka siin aidata. 
Väga olete oodatud külla tantsurühmade suvisel kokkutulekule laupäeval 13. juulil, mil 
Võrus toimub tantsuorienteerumine, hiiglaslik tänavatants, simmanid, õhtulaulude kontsert 
Tamula ääres, tantsuõhtu ansambli Tuulelõõtsutajad saatel. 
Tänavatantsu tantsud on kirjas siin: http://www.errs.ee/index.php?id=63413 
Registreerimine festivalile aadressil: registreerimine@vorufolkloor.ee (Maie Pau). 
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PALJU ÕNNE! 

 

3.05 Dagmar Nakus 25 
5.05 Kaja Naarits 40 
6.05 Elina Kukk 45  
9.05 Hiie Vähi 55 

9.05 Igor Beljajev 55 
10.05 Esta Ruusmann 45 

11.05 Kaire Karik 40 
15.05 Natalja Rasskazova 55 

16.05 Tiiu Tauram 65 
18.05 Kalli Ird 50 

19.05 Liina Sauk 45 
21.05 Mari Rüütli 25 

23.05 Silja Oss 45 
29.05 Girta Tang 45 

 

 
 

 
 

Järgmine ERRSi Teataja ilmub mais. 
Toimetaja Kadri Valner kadri@errs.ee 


