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Avati Anna Raudkatsi näitus
NÄITUS

25. veebruarist on Tartu Laulupeomuuseumis 
(Jaama 14) avatud Anna Raudkatsi sünniaasta-
päeva tähistav näitus „Kanname südameis Tul-
jaku tuld. Anna Raudkats – 130”.
Näitus on valminud MTÜ Tantsupeomuu-
seumi ja Tartu Laulupeomuuseumi koos-
töös, näituse koostasid Tallina Ülikooli 
tantsukunsti dotsent Angela Arraste ja 
TÜ soome keele ja kultuuri lektor Juha-
Matti Aronen. Kujundanud Peeter Paas-
mäe.

Spetsiaalselt selle näituse tarbeks on 
Ene ja Andres Männi (Wax Studio OÜ) 
loodud Anna Raudkatsi vahakuju. Vaha-
kuju valmistamine on teoks saanud tänu 
Tantsupeomuuseumile, kuju valmis suu-
res osas tänu paljude rahvatantsijate ja 
tantsusõprade annetustele.

Näituse valmimist toetasid Tartu linn 
ja Eesti Kultuurkapital. 

Näitust saab muuseumis vaadata        
25. veebruarist 30. juunini 2016.

Lisaks näitusele ja vahakujule on Anna 
Raudkatsi 130. sünnipäeva puhul ilmunud 
ka Anna Raudkatsi raamatu „Anna Raud-
kats om ajas“ uus trükk. Raamat on saa-
nud vastupidavad kõvad kaaned ning raa-
matu vahel on ka DVD. Raamatu müügist 

Angela ja Juha Matti A.R.
näituse avamisel

saadud tulu läheb Anna Raudkatsi fondi. 
Raamatu hind on 20 eurot, ning seda 
on võimalik soetada ERRSi kontorist või 
kodulehelt www.errs.ee.

Näitus - Anna Raudkats - 130Anna Raudkatsi vahakuju
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26. veebruaril peeti Mustamäel Männi pargis 
maha neljas Tallinna Talvine tantsupäev.

Lumine tantsupäev 
osalejaid ei heidutanud

TANTSUPÄEV

Miks just Mustamäel? Sest tänavuse tant-
supäeva korraldajaks oli Tallinna Tehni-
kaülikooli tantsuansambel Kuljus ja kus 
mujal siis veel tantsida kui oma kodu-
kandis. Ühtlasi tähistati ka  Kadaka küla 
330. aastapäeva. Sealt tuli ka tänavuse 

tantsupäeva nimi: ,,Lähme külla Kadaka 
külla!’’

Kuljusel oli tänavust tantsupäeva esi-
mene kord korraldada. Tegutsemist juba 
jätkus, sest lisaks talvisele tantsupäevale 
endale pidi kogu peo sisse mahtuma ka 
rohkelt juubeleid. Lisaks Kadaka küla 330. 
aastapäevale tähistati ka Anna Raudkatsi 
ning Tuljaku juubelit. Neile oli ka tantsu-
päev pühendatud.

Päev ise oli jaotatud kolmeks osaks. 
Esimeses osas toimusid erinevad rahva-
rõivastega seotud harivad mängud, mil-
lest tantsupäeva projektijuhi Reet Sil-
lavee sõnul võttis osa ligi 40 võiskonda, 
kellest parimaid ka premeeriti.

Teises osas õpiti Anna Raudkatsi lau-
lumänge ning tantsiti ühiselt elava lõõt-
samuusika saatel. ,,Elav muusika on kind-

Tekst: Ingela Virkus
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TANTSUPÄEV

lasti väga oluline - kui tihti see tallinlane 
ikka lõõtsa kuuleb-näeb,’’ ütleb Sillavee.

Kolmandaks, aga mitte viimaseks, 
tantsiti ühiselt Tuljakut. Ehkki kõiki päid 
täpselt kokku lugeda ei olnudki võimalik, 
siis Sillavee sõnul võis kohal olla umbes 
250 inimest, tantsuansamblitest olid 
kohal Sõprus, Sõleke, Leigarid ja Kuljus. 
Sinna numbri sisse mahuvad muidugi ka 
pealtvaatajad, kes külma talveilma ei 
kartnud ning ikkagi kohale olid otsusta-
nud tulla.

Neile, aga miks mitte ka tantsijatele 
oli lisaks tantsuilule avatud ka laat, kus 
pakuti erinevaid käsitööna valminud too-

teid villastest sokkidest nahk-käsitööni 
ning rahvatantsualastest raamatutest 
rahvarõiva detailideni.

Õhtu lõpes simmani ning Untsakatega.
Sillaveel on järgmise aasta tantsupäe-

vaks ka nõuandeid jagada: ,,Ei tohi talve 
karta. Meile sadas imeline lumi sel päeval 
maha ja ma olin ausalt öeldes väga ärevil, 
et see peletab nii tantsijad kui vaatajad 
ära, aga vastupidi - Männi pargis valitses 
täielik talve võlumaa ning inimesed nau-
tisid täiega. Soovitan edaspidigi haarata 
kaasa ka teisi tantsurühmi, mitte ainult 
oma pundiga tegemiserõõme ja vilju nau-
tida.“
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TULEKUL

Rahvamuusikapidu 2016 
Türil 30.06-3.07

Käesoleva aasta 30. juunist 3. juulini 
kogunevad Türil rahvamuusikud üle Eesti. 
Oodatud on eelkõige pillipeo protses-
sis (rahvamuusikud laulu- ja tantsupeol) 
osalejad, kes otsivad väljundit ka pilli-
pidude vahelisel ajal. Eesti Rahvatantsu 
ja Rahvamuusika Selts kui pillipeo prot-
sessi eestvedaja soovib rahvamuusika-
kollektiividele ja pillimeestele pakkuda 
kokkusaamiskohta, koosmusitseerimis- ja 
esinemisvõimalust ning arendada ja hoida 
protsessis osalevate rahvamuusikute 
muusikalist taset. 

Sel eesmärgil korraldatava kolme-
päevase õppelaagri jooksul õpitakse 
uusi lugusid, harjutatakse koosmängu 
nii ühise orkestrina kui pilliliikide kaupa 
ning osaletakse temaatilistes õpituba-
des. Õppelaager kulmineerub suure ava-
liku rahvamuusikakontserdiga Türi linna 
juubelipidustustel 2. juulil Türi laulu-
väljakul. Rahvamuusikapidu 2016 jätkab 

mõtteliselt viimati 2007. aastal toimunud 
Rahvamuusikapäevade traditsiooni.

Õppetöö toimub peamiselt ühise 
orkestrina lugusid harjutades eesmärgiga 
anda laagri lõppedes täispikk kontsert 
(juhendajad Enrik Visla ja Juhan Uppin). 
Sellega paralleelselt osaletakse pillilii-
kide ja gruppide kaupa õpitubades. Kõi-
kidel osalejatel on soovi korral võimalus 
esineda erinevates paikades Türi linnas.

Rahvamuusikapidu 2016 sünnib koos-
töös Türi Vallavalitsuse, Türi Kultuuri-
keskuse, Rahvakultuuri Keskuse ja Türi 
Põhikooliga. Majutumine ja toitlustus 
toimub Türi Põhikoolis ning on finantsee-
ritud osalejate enda poolt. Sündmusest 
osavõtu tasu on täiskasvanule 15 ja noo-
rele 10 eurot, toitlustus maksab osalejale 
25 eurot (8 toidukorda). Kogu õppetöö 
toimub mitmekülgses ja funktsionaalses 
Türi Kultuurikeskuses. 

Veel 1. aprillini on võimalik end registreerida 
selle aasta suurimale rahvamuusikapeole 
(registreerumiseks kirjutage aadressil
muusika@errs.ee).
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TULEKUL

30
JUUNI

02
JUULI

15.00-17.00   Saabumine, majutumine
17.00-19.00   Tutvustav koosolek, koondorkestri proov
19.00-19.45   Õhtusöök
20.00-21.30   Õpitoad: viiulid, näppepillid, lõõtsad
22.00-23.30 “Igamehe kontsert” Türi Kultuurikeskuse hoovis

09.00-09.45   Hommikusöök
10.00-13.00   Koondorkestri proov
11.00-12.00   Õpituba: akordionid
12.00-13.00   Õpituba: karmoskad
13.00-13.45   Lõunasöök
14.00-18.00   Koondorkestri proov
14.00-18.00   Õpitoad: Reigo Ahvena rütmika worksop grupiti
18.00-18.45   Õhtusöök
19.00-20.00   Õpituba: kandled
21.00-23.00   Kontsert kultuurikeskuse vastas pargis, esineb Saku   
           Mandoliiniorkester ja Eesti Orkestrijuhtide
           Rahvamuusikaorkester  

09.00-09.45   Hommikusöök
10.00-13.00   Koondorkestri proov
13.00-13.45   Lõunasöök
14.00-15.00   Kohvikukontserdid: osalevad ansamblid ja pillimehed   
           esinevad linna kohvikutes
15.30-17.30   Lavaproov lauluväljakul
18.00-18.45   Õhtusöök
20.00-23.30   Peakontsert ja simman

10.00-11.00   Hommikusöök
11.00-13.00   Ruumide korrastamine, lahkumine

LAUPÄEV

NELJAPÄEV

01
JUULI

REEDE

03
JUULI

PÜHAPÄEV
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FOLK

Mida Märjamaa folgil sel aastal näha 
saab?

Sel aastal toimub folk juba üheteist-
kümnendat korda ja on pulmateemaline. 
Festival kestab viis päeva, avamispäeva 
kuulutame välja poissmeesteõhtuna, 
rahva ette astub ansambel Posõ. Nelja-
päeval teeme tüdrukuteõhtu Lõõtsavägi-
lastega ja reedel toimub päris eesti pulm 
koos kõikide pulmatraditsioonide maha-
mängimisega. Olemas on pruut ja peig-
mees, kes abielluvad ja kelle külalisteks 
on oodatud siia saabuvad külalisrühmad 
ja kõik huvilised. Pulmatantsud tantsi-
takse Untsakate saatel.

Seoses pulma teemaga teeme üles-

3.-7. augustil toimub juba XI Märjamaa folk. Mis 
seal saama hakkab ning mis seos sel pulmadega 
on – sellest räägib Märjamaa Rahvamaja juhataja 
Ene Klaus.

Märjamaa folk 
kutsub pulma!

kutse kokku koguda siinse piirkonna pul-
makleidid ja pildid ning panna neist üles 
näitus. Siia saabuvad külaliskollektiivid 
valmistavad ette oma maa pulmakombes-
tikuga seonduvaid tantse-mänge.

Laupäeval toimub käsitöölaat, pulma-
teemaline peakontsert ja simman, kus 
pidu jätkub Audru Jõelaevanduse Pun-
diga. Pühapäeval toimub traditsiooniline 
lõõtspillipäev.

Festivali põhieesmärk on hoida tra-
ditsioonilist kultuuri ja tagada selle 
püsimajäämine, samuti tutvustada 
teiste rahvaste kultuure. Milliseid 

Tekst: Ingela Virkus
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FOLK

kultuure läbi nende aastate rahvale 
tutvustatud on?

Meie külalisteks on olnud rühmad 
Saksamaalt, Soomest, Jaapanist, Iisra-
elist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Kree-
kast, Küproselt, Prantsusmaalt, Tšehhist, 
Suurbritanniast, Austriast, Belgiast, Hii-
nast, Indoneesiast, Poolast, Hispaaniast 
ja Itaaliast.

Kust selle aasta külaliskollektiivid 
kohale sõidavad?

Sel aastal ootame külalisi Soomest, 
Saksamaalt, Lätist, Portugalist ja Valge-
venest.

Lisaks mitmetele kontsertidele on 
folk alati pakkunud võimalust osa-
leda erinevates õpitubades. Millised 
võimalused sel korral on?

Kolmel õhtul õpetatakse festivaliklu-
bides erinevate rahvaste tantse. Laste 
– ja noortepäeval viiakse läbi lastele eri-

nevaid õpitubasid (savi, parmupilli jm.).

Kas aastatega on külastajate huvi 
Märjamaa folgi vastu pigem tõus-
nud?

Huviliste hulk on aastatega pigem 
suurenenud, eriti heameel on nentida, et 
Märjamaa folk on toonud kollektiividesse 
juurde uusi inimesi lausa perekonniti.

Aga osalejate (külaliskollektiivide 
näol näiteks)?

Väliskülaliste arv on piiratud, mis jääb 
tavaliselt 100-150 inimese vahele. Festi-
vali vastu tuntakse üsna suurt huvi, kuid 
eksootilisemate maade puhul tekib ras-
kusi nende siia kutsumine.

Keda Märjamaa folgile sel aastal 
ootate?

Publikuks ootame kõiki noortest vana-
deni, paariti ja perekonniti, et pidada 
maha üks viiepäevane pulmapidu.
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PREEMIA

Anna Raudkatsi Fondi halduskogu otsusega 
pälvib 2016. aasta Anna Raudkatsi nimelise 
stipendiumi meestetantsupidude traditsiooni 
algataja, pärimustantsu hoidja ja edasiarendaja, 
legendaarne tantsupedagoog Maie Orav. 
Elutööpreemia annab laureaadile üle eelmise 
A. Raudkatsi stipendiumi laureaat Ülo Luht 
“Kägara 16” kontserdil, mis toimub laupäeval, 
20. veebruaril algusega kell 16.00 Paides E-Piima 
spordihoones.

Anna Raudkatsi 
nimelise rahvatantsu 
elutööpreemia saab 

Maie Orav
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PREEMIA

Fondi halduskogu esimehe Igor Tõnu-
risti sõnul sündis otsus anda Anna Raud-
katsi elutööpreemia Maie Oravale suures 
üksmeeles. “Maie Orav on elav legend, 
kes on oma loomingu ja lõputu pealehak-
kamise kaudu pikki aastaid rahvatantsu 
aktiivselt edendanud ja oma originaalsete 
ideede kaudu seda liikumist suisa suuna-
nud. Tema loodud tantsud on armastatud 
ja populaarsed. Maiel on haruldane anne 
luua folkloorsetest elementidest niivõrd 
usutavat uusloomingut, et sageli on isegi 
kogenud tantsuinimestel raske öelda, kas 
tegemist on pärimustantsu või autoriloo-
minguga” selgitas Tõnurist. “Maie oskab 
ja suudab leida lahendusi ja nii on tema 
lennukatest ideedest tema enda eest-
vedamisel saanud alguse näiteks Meeste 
Tantsupeod ja tuntud folkloorifestival 
Viru Säru”, lisas Tõnurist.

Maie Orava esitasid Anna Raudkatsi 
elutööpreemia kandidaadiks Eesti Rah-
vatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Tar-
vanpää Selts.

Maie Orav sündis 25. mail 1941 Harju-
maal Kolga vallas. 1958. aastal lõpetas ta 
Tallinna Kultuurharidusala Koolis tantsu-
juhi eriala. 1968. aastal asus ta juhtima 
Rakveres rahvatantsurühma ning juba 
aasta hiljem saadi isetegevusliku tantsu-
ansambli nimetus, mille nimeks sai Maie 
Orava ettepanekul „Tarvanpää“. Tarvan-
pää kunstilise juhina töötas ta kuni 2011. 
aastani, ning mentori ja treenerina on ta 
Tarvanpääs tegev tänaseni.

Maie Orav on olnud mitmete tant-
supidude liigijuht: 1990. aastal A-rüh-
made üldjuht, 1994. aastal Virumaa 
tantsijate ja 1999. aastal K. Toropi 
tantsude ploki üldjuht-lavastaja. 
2004. aastal lavastas ta meeste tant-
sude ploki ning oli üldjuhi assistent aas-

tatel 1981 ja 1982. Maie Orav olnud ka 
tantsupidudel erinevate tantsude koreo-
graaf-lavastaja ning samuti 1960. aastast 
Virumaal toimunud tantsupidude ja fes-
tivalide üldjuht, lavastaja ja korraldus-
toimkonna liige.

Maie Orava loomingu võistutantsimi-
sed on toimunud alates 2001. aastast ja 
2016. aasta kevadel toimub võistutantsi-
mine juba kuuendat korda. Ta on ka Eesti 
Tantsujuhtide Rahvatantsurühma asuta-
jaliige.

Maie Orav on pälvinud mitmeid tunnus-
tusi, sh ENSV teenelise kultuuritegelase 
tiitli (1981), kahel korral U. Toomi aasta-
preemia (1987 ja 2004), Rakvere Linna 
teenetemärgi (1995), Valgetähe viienda 
klassi ordeni (1999), Lääne-Virumaa aasta 
naise tiitli (1999), Eesti Kultuurkapitali 
Rahvuskultuuri sihtkapitali aastapreemia 
(2001) ning Lääne-Viru maakonna kuldse 
vapimärgi (2009).

Maie Orav tähistab 2016. aasta keva-
del oma 75. juubelit Kuusalu staadionil 
toimuva „Orava tantsupeoga“ ja peo 
repertuaaris on vaid tema enda tantsud.

Anna Raudkatsi stipendium on aas-
tast 1994 välja antav elutööpreemia sil-
mapaistva rahvatantsualase tegevuse 
eest. Auhinda annab välja Eesti Rahvus-
kultuurifondi Anna Raudkatsi Fond Anna 
Raudkatsi 5- või 0-ga lõppeval sünniaas-
tapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. 
veebruaril 1886) ja igal üldtantsupeol.

Varasemad stipendiaadid: Alfred 
Raadik (1994), Linda Raus (1996), Heino 
Aassalu (1999), Helju Müürsepp (2001), 
Ilma Adamson (2004), Eike Rõõmus 
(2006), Lille-Astra Arraste ja Henn Tii-
vel (2009), Helju Mikkel (2011), Ülo Luht 
(2014).
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SUVI 2016

Suvi on rahvatantsijate ja rahvamuusikute 
jaoks alati aeg, kus toimub hästi palju. On 
erinevaid festivale, kodukandipäevasid, valla- ja 
maakonnapidusid. Selleks, et natukenegi haarata 
seda kõike, mida tuleval suvel meile pakkuda 
on, olemegi koostnaud väikese kalendri, kus on 
kuupäevade kaupa erinevaid üritusi, mis üle Eesti 
toimuvad. Kindlasti leiab igaüks siit midagi, et 
rikastada oma suve ühe rahvakultuuriga seotud 
sündmusega.

Rahvakultuuri
suvi 2016
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MAI
07.05 -  Rakvere teater, Tarvanpää 70 juubelikontsert
13.05 -  Pärnu Ingerisoomlaste Seltsi õuel,
  Kultuuripäev „Meri meri õuella“
14.05 –  Räpina , XVIII Räpina laste laulu- ja tantsupäev
14.05 -  Haapsalu piiskopilinnus,
  Läänemaa tantsupidu „Sulle“
14.05 –  Üle Eesti, Muuseumiöö „Öös on laineid“
15.05 –  A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel,   
  Baltica eelpidu Järvamaal „Suvisted Veteperes“
15.05 –  Pärnu Nooruse maja, Pärnumaa
  Harrastusteatrite päev
19.05 –  Kuressaare Kultuurikeskus, Tantsuselts Öieti
  kevadkontsert
20.05 –  Järvesaare laululava, Rõuge valla XI laulu- ja  
  tantsupidu
21.05 –  Kilingi-Nõmme laululava, Pärnumaa laste   
  laulupäev „Reis pilvelaeval“
21.05 –  Valga muuseumi hoov, Valgamaa laulupidu
21.05 –  Karksi valla Kultuurikeskus,     
  Maakonna memme-taadipidu
27.05 –  Salme, Saaremaa, Sõrvemaa Laulupüha
28.05 –  Paide Vallimägi, Järvamaa laulu- ja    
  tantsupidu 2016 „Mis sa nüüd teed?“
28.05 –  Aruküla Lauluväljak, Harjumaa põlvkondade  
  pidu „Hoia ja hooli“
28.05 –  Lihula linnusemägi, Läänemaa laulupidu „Õhtu  
  ilu – 120 aastat Läänemaa esimesest laulupeost“
28.05 –  Põlva Intsikurmu, IV Uma Pido
28.05 –  Valga linna staadion, Valgamaa tantsupidu
28.05 –  Kuressaare lossihoov, Saaremaa 51. laulupidu  
  „Merel on mitu südant“
28.05 –  Sõmeru, Maaelu festival
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SUVI 2016

JUUNI
01.06 –  Antsla vabaõhulava,
  Antsla piirkonna 25. laulu- ja tantsupidu
03.06 –  Rakvere Teatri hoov, Virumaa Seeniortantsupidu
03.06 –  Viljandi Lauluväljak,
  Viljandimaa laulu- ja tantsupidu
03.-05.06 – Räpina Hea Kodu Päevad
03.-05.06 – Viljandi, Viljandi hansapäevad
04.06 –  Häädemeeste, Põhja Liivimaa Festival
04.06 –  Paistu, Mulgi laulu- ja tantsupidu
04.06 –  Parksepa vabaõhulava,
  Võrumaa memme-taadi suvepidu
04.06 –  Kohtla-Järve Kultuurikeskuse õuel,
  Ida-Virumaa rahvatantsupidu „Siin on kodukoht“
04.06 –  Kohtla-Järve Kultuurikeskus,
  Virumaa rahvariiete esitlus
04.06 –  Lääniste linnamägi, Võnnu vald,
  Võnnu Kaera-Jaani võistutantsimine
04.06 –  Taritu, Saaremaa, Taritu tantsupüha
04.06 –  Tõrva Kodukohvikute päev
05.06 –  Põlva Intsikurmu, Lõuna-Eesti Memme-Taadi pidu
05.06 –  Kärdla park, Hiiu maakonna
  laulu- ja tantsupidu „Päev pargis“
12.06 –  Jõgeva, II Eesti Naiste Tantsupidu „Mehe lugu“
12.-13.06 – Rakvere, Rakvere Linna Päevad
17.-23.06 – Suure-Jaani, XIX Suure-Jaani muusikafestival

29.05 –  Raadi mõisapark, Tartumaa tantsupidu    
  „Hingepuu“
29.05 –  Pärnu Vallikäär, Pärnumaa eakate     
  suvepidu „Meri, Maa ja Päike“
29.05 –  Vastseliina Rahvamaja õu, Vastseliina  rahvapidu,  
  pühendatud Helju Müürsepa 90.  juubelile
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SUVI 2016
17.06 –  A.Teppo lõõtsatalu,
  Pärimustantsuõhtu Lõõtsatalus
18.06 –  Võru Kandle Aed, Võrumaa X seeniortantsupäev
18.06 –  Nasva klubi, Saaremaa, Rahvarõivas – puhas ilu
18.06 –  Mammaste külaplats, Lõõtsasimman
22.06 –  Mooste mõis, Rahvusvaheline Pärimuspido   
  Baltica
23.06 –  Kalevipoja Koda, Jõgevamaa,
  Pärimuslik jaaniõhtu
23.06 –  Lüllemäe, kogukondlik jaanipäev
  Rahvusvahelise Pärimuspeo Baltica 2016 raames
23.06 –  Rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica – Eestimaa  
  Jaaniõhtud üle-Eesti
24.06 –  Vanamõisa Vabaõhukeskus Harjumaal,   
  Rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica
25.06 –  Kääpa vabaõhulava,
  Lasva valla laulu- ja tantsupidu
26.06 –  Värska, XIV Seto Leelopäev
26.06 –  Põltsamaa, Suveetendus „Põltsamaa lood 2“ 
29.06-03.07 – Järvamaal, Salutaguse küla Muusika Aidas,  
  Pärimuspäevad „Laste oma folk V“
30.06-03.07 – Türi, Üle-eestiline rahvamuusikapidu 2016
30.06 –  Põltsamaa linna 90. sünnipäev, 
  kontsert ja 90-meetrine tort
30.06 –  Orjaku Sadam, Kassari Kultuurineljapäevad
  esitleb: Kaunis kontsert kaunis
  sadamas - Lõõtsavägilased

JUULI
01.07 –  Mihkli talumuuseum, Saaremaa, Viki Simman 30
01.-03.07 – Pärnu Hansapäevad
02.07 –  Põltsamaa, Suveetendus „Põltsamaa lood 2“ 
06.-10.07 – Võrumaa, XXII Võru Folkloorifestival
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04.08 –  Kärla park, Kärla Truup
04.-07.08 – Muhu muuseum, Pärandoskuste nädal
05.08 –  Pühalepa vald, Hiiu huumori festival
05.-07.08 – Hiiumaa, Hiiumaa X Puhkpillipäevad

AUGUST

08.-10.07 – Kunda rand, Rahvuvaheline
  rannakultuurifestival „Sõbralaat“
09.07 –  Kärdla Vabrikuväljak,
  Käsitöö- ja omatoodangulaat
09.07 –  Mustvee linn, Peipsi folk
09.07 –  Võru, A.Teppole pühendatud
  võistumängimine lõõtspillidel
09.07 –  Võru-Kubija vabaõhulava, Võrumaa
  öötantsupidu „Kõik teed viivad Võrru“
10.07 –  Lümanda, Merelaulude õhtu
14.07 –  Hiiumaa, Hiiu folk
16.07 –  Põlva Instikurmu, VI Lõõtspillipidu „Harmoonika“
16.07 –  Taritu vabaõhulava – Taritu 55. laulupidu
16.07 –  Muhu – Külasema laulu- ja tantsuõhtu
23.07 –  Järva-Jaanis, Vanatehnika varjupaigas,    
  II Järvamaa memmede rahvatantsurühmade 
  tantsupäev “Perepidu”
24.07 –  Jõgevamaa, Avatud talude päev
28.-31.07 – Viljandi, XXIV Viljandi pärimusmuusika festival
29.07 –  Jööri küla, „Jööriöös on kandleid“
29.-31.07 – Pärsama, Saaremaa III Lõõtsapäevad ja
  külapillimeeste kokkutulek „Lustikummut“
30.07 –  Järvamaal, Kabala laululaval, Kabala     
  50. laulu- ja tantsupidu
30.07 –  Põlva, Jakob Hurda rahvakultuuri auhindade   
  väljaandmine
30.07 –  Põltsamaa, Suveetendus „Põltsamaa lood 2“ 
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06.08 –  Kanepi Tantsupäev 
06.08 –  Värska, XIII Seto Kuningriigi Päev
06.08 –  Kasepää küla, Jõgevamaa,
  Kalevipoja Kala- ja Veefestival
07.08 –  Otepää, käsitöölaat
09.08 –  Puka, Valgamaa, Puka öölaulupidu
10.-12.08 – Tõrva, Loodusharidus- ja
  kultuuripäevad „Las jääda ükski mets“
10.-14.08 – Tõrva Tule-Päevad
12.08 –  Varstu Kultuurikeskus,
  Varstu naisrühm Pääsusilm 10
12.-14.08 – Käsmu, IX Viru Folk
13.08 –  Tõrva loits
13.08 –  Mahu rand, VII Pilliroofestival
13.08 –  Haapsalu linn, Lõõtsa- ja akordionifestival   
  „Rannalõõts“
13.-14.08 – Setomaa kohvikutepäev „Seto Külavüü“
19-21.08 – Haapsalu, Valge Daami Aeg
19-21.08 – Ruhnu saar, Festival „Ruhnu rahu“
19.08 –  Kaarma öölaulupidu maalinnal
20.08 –  Valgemetsa, Vastse-Kuuste laulu- ja tantsupidu  
  „Meie küla pidu“
20.08 –  Riidaja,Valgamaa,  Riidaja mõisapäev
20.08 –  Antsla vabaõhulava, Urvaste kihelkonna pidu
21.08 –  Põltsamaa Kultuurikeskuse avatud uste päev,  
  Põltsamaa kohvikute päev
21.08 –  Põlva Talurahvamuuseum Karilatsi,    
  Ökofestivali perepäev
27.08 –  Osula, Osula rahvatants 70
27.08 –  Üle Eesti, Muinastulede öö
27.-28.08 – Sadala rahvamajas ja teatrihoovi,
  Sadala IV Külateatrite päevad

Vahvaid elamusi!



PALJU ÕNNE

märtsis
Astrid Väizene  01.03.1971  45

Eevi Koppelmann 03.03.1935  81

Liivi Orav   08.03.1961  55

Helju Mikkel  13.03.1925  91

Kaie Metsallik  17.03.1971  45

Malle Prikk   17.03.1961  55

Katrin Kokk  18.03.1981  35

Gunita Eiduka  21.03.1976  40

Mari Tomp   22.03.1966  50

Merle Siimann  23.03.1971  45

Tiivi Saidlo   23.03.1976  40

Sirje Nokkur  24.03.1941  75

Anu Tomp   29.03.1961  55

Hilja Tamm   31.03.1946  70

Sünnipäevalapsed
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