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MÄRTS 2011 
* ERRSi üldkogu on tulekul * Kulka ootab eksperte * 

* Läheneb rühmade kategoriseerimine * Maa ja ilma uks löödi valla * 
*Läheneb Maie Orava tantsude võistutantsimine * 

* Teated * Palju õnne * 

     

KUTSE ERRSi ÜLDKOGULE JA INFOPÄEVALE 
Lugupeetud seltsiliige,  
olete oodatud 2. aprillil Tallinna Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis kell 12 -
13.45 toimuvale ERRSi üldkogule ja sellele järgnevale infopäevale kell 14-16. 
Üldkogu päevakord: 
1. 2010. aasta ERRSi tegevusaruande kinnitamine 
2. 2010. aasta ERRSi finantsaruande kinnitamine 
3. 2011. aasta ERRSi tegevuskava 
4. ERRSi liikmemaksust seoses eurole üleminekuga 
5. Muud küsimused 
 

ERRSi infopäev 
1. Eesti Tantsupedagoogide Liidu tegevuse tutvustamine  
2. Pillipidu kui rahvamuusikute suursündmus  
3. Soome-Eesti tantsupidu 2012 
4. Kus jätkuvad tantsupeod?   
5.Teatetants – tants ühendab!  
 

Kui teil pole võimalik koosolekust osa võtta, on teil õigus lähtudes üldkoosoleku kvoorumi 
nõuetest ning tuginedes mittetulundusühingute seadusele delegeerida oma hääl kirjalikult 
mõnele teisele üldkoosolekul osalevale ERRSi liikmele (aktsepteerime ainult kirjaliku- või 
digiallkirjaga dokumente). 
 

KULKA OOTAB KANDIDAATE MAAKONDLIKESSE EKSPERTGRUPPIDESSE 
Kandidaate maakondlike ekspertgruppide koosseisudesse järgnevaks kaheks aastaks 
võivad esitada vastava maakonna kultuuri- ja spordialade ühendused ning 
organisatsioonid. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. aprill 2011.  
 

Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, 
kelle ülesanne on Kultuurkapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkondadele 
eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja oma algatusel. 
Eesti Kultuurkapitalis on kultuuri- ja spordi valdkonnad määratletud järgnevalt: kirjandus, 
helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, 
rahvakultuur ning kehakultuur ja sport. 
Kirjalikus ettepanekus peavad olema: 
• kandidaadi nimi, kontaktandmed, lühitutvustus ja CV 
• kandidaadi kirjalik nõusolek 
• esitaja kontaktandmed 
 

Kirjalikud ettepanekud saata Eesti Kultuurkapitali aadressile Suur-Karja 23, Tallinn 10148 
või e-postile kulka@kulka.ee 

 

mailto:kulka@kulka.ee


 2 

TAAS KATEGORISEERITAKSE TANTSURÜHMAD  
Algab tantsupeole pürgivate tantsurühmade kategoriseerimine, mida ERRS on 
koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning lavastusgrupiga alates 2002. 
aasta noortepeo eelvoorudest juba teinud.  
2004. aasta üldtantsupeo eel kategoriseerisid lavastusgrupi liikmed esmakordselt kõik 
tantsurühmad. Vaadati üle ja hinnati 468 tantsurühma. Rühmadele omistati 87 kõrgemat, 
178 esimest ja 198 teist kategooriat. Viiele rühmale kategooriat ei omistatud. 
 

2007. aasta noorte tantsupeo II eelvooru ajal vaadati üle 475 tantsurühma. Esmakordselt 
andsid oma hinnangu lisaks peo üldjuhtidele ja nende assistentidele ka töösse kaasatud 
tantsujuht-mentorid. Noortepeo II eelvoorus omistati rühmadele 32 kõrgemat, 85 esimest, 
97 teist ja 114 kolmandat kategooriat. 23 rühma jäid ilma kategooriata. I klasside ning 
õpetajate tantsurühmi ei kategoriseeritud. 
2009. aasta tantsupeo eel anti hinnang 343 rühmale: lisaks täiskasvanute omadele ka 
soovi avaldanud laste- ja noortekollektiividele. Kõrgemaid kategooriaid omistati 37 
rühmale, esimesi 87 rühmale, teisi 105 ja kolmandaid 114 rühmale. 
 

Rühmade kategoriseerimine on praegu ainuke reguleeritud võimalus väärtustada 
kollektiivi kunstilist taset ning hinnata ja suunata rühmade kvalitatiivset tegevust eesti 
rahvakultuuri säilitamisel ja arendamisel. Omistatud kategooria on soovituslikuks aluseks 
kohalikele omavalitsustele tegevustoetuste määramisel rühmadele ja töötasu maksmisel 
rühmajuhtidele. Ka kujuneb see oluliseks osaks 2006. aasta detsembris Kutsekojas 
vastuvõetud ning 2007. aastal käivitunud tantsuspetsialisti kutsestandardist. 
 

Selleaastase noorte tantsupeo “maa ja ilm” II eelvooru ajal kategoriseeritakse kõik laste- 
ja noorterühmad. Lavastusgrupiga käivad igas maakonnas kaasas tantsumentorid Ilma 
Adamson, Andi Einaste, Angela Arraste, Tiiu Pärnits ja Henn Tiivel, kes koos liigijuhi ja 
assistendiga hindavad kõikide rühmade tantsuoskust. Pärast eelvooru tehakse 
kokkuvõtted ja komisjon vormistab protokollilise otsuse, mille alusel väljastatakse vastav 
tunnistus. Samuti saadetakse info koolidesse ja kohalikesse omavalitsustesse, kus 
tantsurühmad tegutsevad. Kategoriseerimisel hinnatakse tantsurühma tantsutehnilist 
taset, emotsionaalsust, repertuaari täpsust ja lavakultuuri, rahvarõivaste korrektsust ja 
kandmise oskust. 
 

Sügisel analüüsib ERRS siis juba nelja kategoriseerimise tulemused, et aidata kaasa 
valdkonna arenguprotsesside suunamisele ning saada paremaid andmeid õpetajate 
vajadustest kujuneda veel paremaks haritud ja arenevaks eestvedajaks, kelle kollektiiv 
oleks teotahteline arenev kultuurikandja. 
ERIKA PÕLENDIK 
 
Sellise tabeli järgi hindavad kategoriseerijad rühmi 

Mentor Maakond Liik Kuupäev 
 

Kollektiivi nimi   

Juht/juhid   

Tants 
Tantsu 

tehnika 
Emotsioon 

Repsi 

täpsus 

Lava- 

kultuur 

Rahva- 

rõivas Lõpphinne 

Tants 1       

      

Tants 2       

Tants 3       

Eesti muld ja eesti süda       

Oige ja vasemba 
  
      

Märkused 
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KEVADE SAABUMISE PÄEVAL LÖÖDI MAA JA ILMA UKS VALLA 
100 päeva enne XI noorte laulu- ja 
tantsupeo algust toimus Tallinna 
Lauluväljakul sündmus "Maa ja ilma 
lood kevade saabumise päeval" mis 
kuulutas suvise noortepeo loo algust. 
 Lauluväljakule kohale tulnud lastele 
rääkisid peo loojad ja korraldajad 
sellest, mida põnevat suvel on oodata 
ning avasid ja selgitasid selle peo 
lugu. Luuletaja Leelo Tungal kuulutas 
välja selle maa lugude ja luulevõistluse 
"Ainult siin sünnivad me lood“. Kuna 
suvine noortepidu jutustab selle maa 

lugusid, võiks Leelo Tungla sõnul igaüks meist üles tähendada enda ja oma esivanemate 
lugusid. Osalema on oodatud kooliõpilased ning samuti üliõpilased. Oma tööd tuleb 
esitada hiljemalt 10. maiks 2011 ning täpsemad tingimused on kirjas kodulehel 
www.laulupidu.ee. 
 

Lauluväljakult alustasid teekonda 
alustavad ilmasaadikud! Tantsupeo 
kunstilise juhi Märt Agu sõnul 
jutustab ta suvisel tantsupeol 
iseenda lugu sellest, kuidas ta 
suurde ilma kippudes avastas seal 
hoopis omaenda väikese maa ning 
kuidas ta seejärel siia tagasi 
pöördus, tuues endaga ilmast kaasa 
tarkust ja teadmisi ning jättes ilma 
maha igatsust ja illusioone. 
Ilmasaadikud saatis teele 
haridusminister Tõnis Lukas koos 
Siiri Sisaski, Ultima Thule, Jaak 

Johansoni, Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri, Vanalinna Muusikamaja Lastekooriga ning 
Musamari Koorikooli lastekooriga. 
XI noorte laulu- ja tantsupidu maa ja ilm toimub 1.-3. juulini Tallinna Lauluväljakul.  
 
 

JÄTKUTEATED TEATETANTSUST 
20.-28. augustini toimuvale TeateTantsule on märtsikuu lõpuks registreerunud juba üle 
270 tantsurühma, koori ja sõpruskonna. Parimat infot TeateTantsu arenguist leiate 
aadressilt www.teatetants.ee. Tekkinud küsimustele saab vastuseid maakondliku juhi 
käest: Juhtide kontaktandmed leiab siit: http://teatetants.ee/kontakt 
  
TeateTantsu juhendmaterjal ilmub eraldi peagi ka trükitud raamatuna, aprillis saab ka 
neid küsida TeateTantsu maakondliku juhi käest, Tallinna rühmad ERRSi kontorist. 
Juhendmaterjali tekstid elektroonsel kujul on üleval ka kodulehel:  
 http://teatetants.ee/admin/upload/errs_juhend2103.pdf.pdf 
 
Raamatu tagakaas on topelt (sisse voldituna) ning seal on trükitud postkaardid. Üks 
postkaart on tagasiside andmiseks ERRSile pärast üritust. Teise kaardi võib saata 
mõnele sõbrale või miks mitte ka mõnele teisele rahvatantsurühmale. 
 

http://www.laulupidu.ee/
http://www.teatetants.ee/
http://teatetants.ee/kontakt
http://teatetants.ee/admin/upload/errs_juhend2103.pdf.pdf
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JÜRIPÄEVAL VÕETAKSE KOSEL MÕÕTU MAIE ORAVA TANTSUDE 
TANTSIMISES 
Kose noorterühm kutsub kõiki jüripäeval selle kevade ühele olulisemale 
rahvatantsusündmusele Eestis – Maie Orava tantsude võistutantsimisele. Sel päeval 
esineb pea 350 rahvatantsijat üle Eestimaa – Harjust, Järvast, Tartust, Ida-Virumaalt, jne. 
Võistlus käib neljas kategoorias – vanemad segarühmad, naisrühmad, nooremad 
segarühmad ja esindusrühmad. Ühtlasi valitakse publiku lemmik. 
  

Seekordne võistutantsimine on mitmes mõttes juubelihõnguline. 2001. aastal alguse 
saanud võistuvihtumine toimub sel korral juba viiendat korda. Põhjust tõsiseks 
juubeldamiseks on aga veelgi, sest Virumaa tantsuõpetaja, meestetantsupidude idee 
algataja ja elluviija ning Eesti üks loomingulisemaid tantsuautoreid Maie Orav tähistab 28. 
mail väärikat tähtpäeva – 70. sünnipäeva. 
 

Sündmuse käimapaneku ja hea sujumise eest seisab viimatise võistutantsimise 
võidumees Kose noorterühm. Päeva hoiab ohjes Kose noorterühma vilistlane Meelis 
Kompus. 
Võistutantsimine algab 23. aprillil kell 13 Kose Gümnaasiumi võimlas. Võitjad 
kuulutatakse välja umbes kell 17:30. Kõik tantsijad ja pealtvaatajad on teretulnud ka 
võistutantsimise järelpeole Viikingite külas, kus tantsuks mängivad lõõtsapoisid Asso Int 
ja Martin Müller. Lisainfot võistutantsimise kohta leiate kodulehelt 
http://voistutants.kose.ee 
 
 

MOISEKATSI ELOHELÜ TUUB UUSI TUULI FOLKMUUSIKASSE 
XII eesti rahvamuusikatöötluste festivali Moisekatsi Elohelü korraldajad valisid 
saadetud ankeetide põhjal võistluskontserdile esinema 16 muusikalist kollektiivi. 
 

Peapreemia nominendid on vokaalansambel -7, Levski, Laul jätta ja Mälutagune 
Tallinnast, ansamblid Vikerkaare hallskaala ja Punt Tartust, suupilliorkester Piccolo ja 
vokaalansambel Greip Pärnust, ansamblid Tuulepuu ja Knihv Viljandist, ansambel 
Marjulise Elvast, ansambel Slap Võrust, vokaalansambel Naized Türilt, ansambel Mehe 
Pojad ja Dialekt Tartumaalt ning ansambel Sõõriku Värskast. 
 

Võistluskontserdi kohustuslikuks looks kõigile osalejatele saab Kanepi kihelkonnast pärit 
Hällülaul e. Kiigelaul. Parimale esitajale on preemiaks 1000 eurot koos Ilme ja Riho Kulla 
valmistatud pronksskulptuuriga „Laulev neiu.“ 
 

Festivali eesmärk on väärtustada eesti rahvamuusikat nüüdisaegsete esituste kaudu, nii 
et säiliks side vana ja uue vahel ning elavdada kultuurielu. 
23.- 24. aprillil Moostes toimuva festivali Moisekatsi Elohelü läbiv teema on sellel aastal 
lihavõttepühadega seotud kombestik. Võistluskontsert algab jüripäeval, 23. aprillil kell 18 
Mooste Folgikojas, mis on Kagu-Eesti suuremaid statsionaarse heli- ja valgustehnikaga 
varustatud kontsertsaale. Vaata lisaks: http://folkfest.polvamaa.ee 
 
 

 TÄHELEPANU! 

Rahvatantsujuhtide suvekursus toimub 28.-31. juulini Väike-Maarjas. Täpsem info jõuab 
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse kodulehele hiljemalt maikuus.  

 

 
 
 

http://voistutants.kose.ee/
http://folkfest.polvamaa.ee/undefined/
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ÜLESKORJATUD MÕTE 

Valitsusliidu kultuuripoliitika eesmärk on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmine 
läbi aegade. Selleks arendame kultuuripoliitikat, mis kujundab kultuuri loojale ja tarbijale 
vaba ja loomingulise keskkonna ning aitab seeläbi kaasa rahva ja riigi püsimisele. 

Olemasoleva ja toimiva kultuuriraamistiku hoidmine, traditsioonide ja pärandi säilitamine, 
uue ja avarama pilguga tulevikku vaatamine ning töö noortega on järgnevate aastate 
kultuuripoliitika olulisemad suunad. Globaliseerumine avaldab survet kõigile 
rahvuskultuuridele, eesti kultuuri missioon on rahvusvahelise massikultuuri 
tasakaalustamine hea ja eestimaisega. Valitsusliit seisab võrdsete võimaluste loomise  
eest ning tunnustab kõiki Eestis toimivaid kultuuriloojaid ja -vahendajaid, sealhulgas 
omandi- ja organisatsioonilisest vormist sõltumata. 

REFORMIERAKONNA JA IRLi KOALITSIOONILEPE  

 
 

PALJU ÕNNE 
 
 

02.04 Virve Kurbel 55 
03.04 Diana Otsing 70 
04.04 Helje Põvvat 55 

05.04 Irina Seletskaja 50 
06.04 Tiiu Pärnits 50 
06.04 Elin Kroon 45 

10.04 Taima Kivila 75 
14.04 Heino Müls 80 

15.04 Viivika Kook 35 
17.04 Aime Luks 70 

19.04 Tiina Ruubel 70 
25.04 Ave Alvre 45 

26.04 Anniki Kase 40 
28.04 Anne Paluoja 55 

29.04 Malle Niit 55 
 

 
 

 
Järgmine ERRSi Teataja ilmub aprillis. Kaastööd oodatud 15. aprillini aadressil 
kadri@errs.ee (Kadri Valner) 

 

 

mailto:kadri@errs.ee

