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APRILL 2011 
* Tantsupäev tuleb taas ühistantsimisega * Teateid TeateTantsult* 

*Selgusid parimad Maie Orava tantsude tantsijad * 
* Laste tantsufestival läheb Tartusse*  Ansamblid juubeldavad* 

* Teated* Palju õnne* 

 

TANTSUPÄEV TULEB TAAS ÜHISTANTSIMISEGA 
Aprillikuu viimasel reedel, 29. aprillil on rahvusvaheline tantsupäev ning taas 
kutsub ERRS ühisele tantsimisele!   
Seekordne ühiselt tantsitav tants on TÕMBA, JÜRI! Kell 13.05 ja 19.05 kõlab Vikerraadio 
eetrist Tõmba, Jüri muusika, mida mängitakse raadiost kolme salmi jagu! 
Nagu eelmistel aastatelgi kutsume üles seda ettevõtmist videolindile jäädvustama ja 
teiste rõõmuks Youtube’i üles laadima. Et ükski tants internetisügavustesse kaotsi ei 
läheks, laeme kõik nad ühte kohta. Selleks logi ennast Youtube’i sisse kasutaja ERRSKJ 
nime alt, mille parool on kaerajaan. Oleks tore, kui annad Youtube’i keskkonda riputatud 
tantsust teada, et seda näidata ka ERRSi või TeateTantsu Facebooki lehel!  
Kui Sinu rühm ei oska veel seda tantsu, leiad kirjelduse raamatust Viron Vakka (Torop, 
2008) ning äsja ilmunud TeateTantsu juhendmaterjalist. Kirjeldus on kergesti leitav ka 
TeateTantsu elektroonilisest juhendmaterjalist klikates lingil  
http://teatetants.ee/juhendmaterjal. 

 

SELGUSID PARIMAD MAIE ORAVA TANTSUDE TANTSIJAD 
Jüripäeval Kosel toimunud V Maie Orava tantsude võistutantsimisel osales 4 vanemat 
segarühma, 7 naisrühma, 4 nooremat segarühma ja 3 esindusrühma. Võistutantsimise 
parimad selgusid žürii (koosseisus Igor Tõnurist, Leida Tiis, Kalev Järvela, Karin Soosalu 
ja Vaike Rajaste), publiku ja Maie Orava punktide summeerimisel. 
 

Vanemad segarühmad: 
I koht  Pelgulinna Rahvamaja segarühm TONTAR, juhendaja Erika Põlendik 
II koht  Segarühm PANGVIINA, juhendaja Eve Lutter 
 

Nooremad segarühmad: 
I koht   Tantsuansambel SÕLEKE vilistlasrühm, juhendaja Ene Jakobson 
II koht  SAVIJALAKESED II, juhendaja Piret Lett 
 

Esindusrühmad: 
I koht  Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel KULJUS, juhendaja Märt Agu 
II koht  Rahvatantsurühm TUURIT-TUURIT, juhendaja Eneli Rüütli 
 

Naisrühmad: 
I koht  Tantsurühm LUSTLIK, juhendaja Ulrika Grauberg, Malle Õiglas 
II koht  Kunda naisrahvatantsurühm KÕKUTAJAD, juhendaja Enna Laanemets 
III koht Tammiku Rahvamaja naisrühm TAMMIKU, juhendaja Helju Tori 
 
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital premeeris Maie Orava tantsude 
võistutantsimise parimaid loominguliste stipendiumitega kogusummas 1597, 79 eurot. 
 

http://teatetants.ee/juhendmaterjal
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LÕPPEMAS ON TANTSUSPETSIALISTI KUTSE TAOTLEMINE 
Kuni 2. maini saab taas taotleda tantsuspetsialisti kutset. Taotletavad kutsetasemed: 
1) rahvatantsuspetsialist III, IV ja V 
2) kaasaegse tantsu spetsialist III, IV ja V 
3) tantsija III ja IV 
4) koreograaf-lavastaja III, IV ja V 
 
ERRSi aadressile (Tõnismägi 2/Endla 3 10122, Tallinn) esitada järgmised dokumendid: 
avaldus, isikut, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad koopiad, portfoolio, IV ja V taseme 
taotlemisel motivatsioonikiri, maksekorraldus. 
Eksam toimub juuni alguses Tallinna Ülikoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. 
Kutseeksami sooritamise tasu III tase – 31,95 eurot, IV tase – 51,12 eurot, V tase – 63,91 
eurot 
 

VI KOOLINOORTE RAHVATANTSUFESTIVAL LÄHEB TARTUSSE 
ERRS ning Pelgulinna Haridusselts koostöös Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi ja Tartu Kesklinna Kooliga 

korraldavad 14.-15. mail taas vabariikliku koolinoorte 

rahvatantsufestivali. Koolinoorte rahvatantsufestival on 

järjekorras juba kuues ning eriline – esmakordselt 

korraldatakse festival Tartus! 

Tantsulapsi tuleb heade mõtete linna 35 rühmast ligi 

500. Oodata on tantsijaid Tallinnast, Haapsalust, 

Viljandist, Hiiumaalt, Rakverest, Tartust ja mitmelt poolt 

mujalt. Lisaks oleme hoidnud targu mõned vabad 

kohad tantsurühmadele, kes juulikuisele tantsupeole ei lähe, kuid tahaksid oma 

tantsudega siiski üles astuda ning end teistele näidata! 

Festivali raames toimub kaks toredat kontserti, kus astuvad üles festivalil osalevad 

rühmad. Esimene neist on laupäeval, 14. mail Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis 

ning teine pühapäeval, 15. mail linna südames Raekoja platsil. 

Kahte päeva mahub mitmeid põnevaid tegevusi – lisaks kontsertidele korraldatakse 

vahvaid õpitubasid ning sportlikke mänge. Vt lisa www.errs.ee 

Kristi Paavel 

MOISEKATSE ELOHELÜ VÕIT LÄKS SÕDURPOISTELE 

Jüripäeval Moostes toimunud XII Eesti rahvamuusikatöötluste festivali võistluskontserdi 

võitis Kaitseväe Orkestri ajateenijatest moodustatud ansambel Laul Jätta. Ansambel 

pälvis ka publikupreemia. Võiduga kaasnes peapreemia 1000 eurot ning Ilme ja Riho 

Kulla pronksskulptuur Laulev Neiu.  

Žürii esimehe helilooja Tauno Aintsi sõnul oli peapreemia võitja esitlustes kõrvuti mehelik 

jõud ja õrnus, harmoonia leidlikkus, esitamise rahu, omanäoline koosseis ja intonatsiooni 

puhtus. 
 

Festivali patroon proua Ingrid Rüütel andis oma auhinna, Ivar Pärnametsa valmistatud 

väikekandle, ansamblile Mälutagune. 
 

Võistluskontserdi kohustusliku loo, Kanepi kihelkonnast pärit "Hällülaulu", parim töötlus 

kõlas žürii arvates ansambli – 7 esitluses. Lisaks valis žürii ka MTÜ Folgisellide Seltsi 

välja pandud Üllataja preemia, mis anti ansamblile Greip. 
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TEATETANTS OTSIB VABATAHTLIKKE… 
TeateTants otsib oma meeskonda vabatahtlikke, kes oleks abiks 20.-28. augustil 
toimuva TeateTantsu korraldamisel. TeateTantsu eesmärgiks on sel suvel läbida 
lakkamatult tantsides ja musitseerides nädalaga 15 maakonda ning 1000 kilomeetrit. 
Otsime rõõmsameelseid ja kohusetundlikke inimesi, kes tahavad suurürituse korralda-
misel kaasa lüüa. Kaheksa ööpäevase projekti elu korraldavad kolm meeskonda, kes 
tegutsevad 12-tunniste vahetuste kaupa. 
Otsime vabatahtlike appi side, tantsukolonni ja järelliikluse korraldamise 
toimkondadesse. 
Sul on võimalus end proovile panna unikaalse suurürituse korraldamisel! Olles osa 
meeskonnast tuleb reageerida operatiivselt ning leida parimad lahendused ürituse käigus 
ilmnevatele võimalikele takistustele.  
Omalt poolt pakume võimalust töötada koos TeateTantsu toredate inimestega, osaleda 
meeskonna üritustel ja koolitustel, oluliselt laiendada oma suhetevõrgustikku, samuti 
piiluda salapärast ning avarat tantsu- ja muusikamaailma. 
 

Vabatahtlikult ootame head suhtlemisoskust, operatiivset reageerimisvõimet ning 
pingetaluvust, B-kategooria juhilubasid. 
 

Anna endast märku kohe täna, sest suured asjad muutuvad veelgi suuremaks, kui neid 
teha koos.  
Lisa küsi TeateTantsu projektijuhilt Eero Kiiplilt tel. 5649 6102 ning teatetants@errs.ee 
 
 

…. JA TAIESE KUJUNDAJAT 

ERRS kuulutas välja TeateTantsu taiese ideekonkursi. 
20.-28. augustini toimuva TeateTantsu üks osa on koos 
Eesti Rahvaluule Arhiiviga tantsurühmade folkloori 
kogumine (http://teatetants.ee/folkloorikogumine). Kõik 
osalevad rühmad saavad TeateTantsu ajal kinnitada 
taiesele mälupulga, millel on nende kollektiivi folkloorne 
materjal. Mälupulgad tantsurühmadele annab Tallinn 2011 
ning need on kõik ühesuguse kuju ja kujundusega. 
 

TeateTantsu taiese ideekonkursi eesmärgiks on luua taies, mille külge TeateTantsul 
osalevad tantsurühmad saavad kinnitada enda rühma folkloorse materjaliga mälupulgad. 
Taies peab olema kerge, hõlpsasti transporditav, vastupidav pidevale vibratsioonile ning 
ilmastikukindel. Sel peaks olema mälupulga kinnituskohti kuni 400 mälupulgale. Samuti 
tulevad kasuks isikupärasus ja originaalsus, funktsionaalsus mälupulkade hoidjana, 
seotus rahvakultuuriga, kvaliteetne teostus, soodne hind. 
 

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 23. mai 2011. Võistlustööd palutakse tuua kohale või 
saata Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi aadressil Tõnismägi 2 / Endla 3 Tallinn 
10122. Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises pakendis, 
millel on kiri “Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts TeateTantsu taiese ideekonkurss” 
ja töö märgusõna. Lisaks esitatavatele materjalidele peab pakendis olema eraldi kinnises 
ümbrikus autori nimi, aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post) ning allkirjaga 
sooviavaldus osaleda nimetatud konkursil ja nõusolek konkursi tingimustega. Sellele 
ümbrikule peab olema kirjutatud “Kontakt” ja töö märgusõna. 
Konkursi auhinnafond on 600 EURi. Hindamiskomisjonil on õigus vajadusel auhinnafond 
jagada mitme autori vahel. 
 

Konkursi tingimused on kättesaadavad ERRSi kodulehel 
www.errs.ee/index.php?id=62443  

http://teatetants.ee/folkloorikogumine
http://www.errs.ee/index.php?id=62443
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TANTSURÜHMAD ja -ANSAMBLID JUUBELDAVAD 
Alles tähistas oma juubelit Tarbatu, maikuus kutsuvad tantsuhuvilisi kontsertidele 
Sõprus, Tarvanpää, Lee ja Soveldaja. Kevadkontsert tuleb ka Kuljusel. 
 

Rahvatantsuansambel Tarvanpää 65. 
juubeli kontsert "Tarvanpää Tantsu Pidu" 
toimub 7. mail kell 18 Rakvere Teatris. 
Piletid müügil Rakvere Teatri kassas ja 
Piletimaailmas! Pidu on registreeritud ka 
samal päeval toimuvatele Teeme Ära 
talgutele kui tantsutalgud. 
 

Ka Sõprus tähistab oma 65. juubelit, seda 
14. mail kell 16 Tallinnas Solarise keskuses  
algava kontserdiga “Tantsides eilsest 

Rõõm tantsust Tarvanpää moodi                      tänasesse“. Laval on enam kui 150 tantsijat, 
üle 30 tantsu, mis on pärit nii Eestist kui mujalt. Kontserdi esimeses osas tantsitakse 
tantse, mis on Sõpruse repertuaaris olnud erinevatel aastakümnetel. Kontserdi teises 
osas tantsitakse tänaste juhtide, Kätrin Järvise ja Agne Kurrikoff-Hermani, tantse. Nemad 
on ka juubelikontserdi lavastajad. 
 

21. mail kell 17 on Tallinnas Salme Kultuurikeskuse uksed valla kõikidele Lee sõpradele. 
Tantsurühm peab oma 30. sünnipäeva. Pärast kontserti toimub ka suur sünnipäevapidu. 
 

Tallinna Ülikooli rahvatantsurühm Soveldaja läheb oma 25. sünnipäeva tähistamiseks 
kontsertreisile. Väärika veerandsaja puhul antakse kolm kontserti Rakvere kolledžis 
(28.04 kell 20), Haapsalu kultuurikeskuses (13.05 kell 19) ja Tallinnas Salem 
kultuurikeskuses (28.05 kell 18). Kontserdi pealkirjaks on "Kolm käiku". Pealkiri teeb 
kummarduse kolmele Soveldaja tantsuõpetajale - rühma loojale Mait Agule, Angela 
Arrastele ning praegusele juhendajale Helen Reimandile. Etendusel esineb kolm rühma – 
Soveldaja põhi- ja noorem rühm ning igas linnas üks külalisrühm: Rakveres Tarvanpää ja 
Haapsalus Lustlik. Tallinna kontserdi teeb eriliseks see, et esinevad ka Soveldaja 
vilistlased. 
 

Traditsioonilise kevadkontserdi annab 30. aprillil kell 16 Salme kultuurikeskuses Tallinna 
Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus. Kontsert kannab pealkirja „Kuljusega 
kevadesse!“ 
Tuleb tihe tantsukevad! 
 

TEATEID NAABRITELT 
Eesti Tantsupedagoogide Liit algatab tantsuhariduse rahastamissüsteemi 
väljatöötamise töögrupi.  
Eesmärgiks on luua tantsuhariduse pakkujate poolt ühine nägemus, et jõuda koostöös 
riiklike institutsioonide esindajatega toimiva tantsuhariduse rahastamise süsteemini. 
 

Hetkel on tantsuhariduse korraldamine suures osas entusiastlike erahuvikoolide pidajate 
kanda, kuid ilma riigi ja omavalitsuse poolse toetuseta kvaliteetset tantsuharidust ei ole 
võimalik jätkusuutlikult pakkuda.  
 

Kutsume kõiki tantsukoolide pidajaid, tantsuõpetajaid ja teisi tantsuharidusega seotud 
inimesi registreeruma töögruppi hiljemalt 5. maiks. Saatke töögrupiga liitumise soov ja 
oma kontaktid e-mailile info@etpl.ee  
Astu ETPLi liikmeks! Kui sa pead Eesti Tantsupedagoogide Liidu tegevust oluliseks või 
soovid ka ise sellele kaasa aidata, siis oled väga oodatud meie ridadesse! 
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APRILLIS ILMUSID EESTI POSTIL RAHVARÕIVASTEGA MARGID 
Eesti Postil ilmusid uued postmargid, kus on kujutatud 
Jõelähtme ja Rapla rahvarõivaid. Margid kujundas 
kunstnik Mari Kaarma. Eesti Post alustas rahvariiete 
margisarja 1994. aastal. Sarja esimeses osas, mis kestis 
2005. aastani emiteeriti igal aastal kaks marki. Nii on neil 
kujutatud  Mustjala ja Jämaja,  Muhu, Emmaste, 
Reigi, Ruhnu, Vormsi,  Kihnu,  Setu,  Hargla, Põlva, 

Paistu, Tarvastu, Kolga-Jaani, Suure-Jaani, Äksi, Otepää, Viru- Jaagupi, Jõhvi,  Ambla ja 
Türi rõivaid. 
 

LIIKMEMAKSUST 
ERRSi 02.04.2011 toimunud üldkogu otsusega on alates 03.04.2011 ERRSi liikmemaks 10 €. 

 

 TÄHELEPANU! 
Valminud on kaks DVD-d 2010. aasta uute tantsude konkursi tantsudega. 
Esimesel DVDl on 15 laste-, 4 naiste- , 2 meestetantsu ning üks soolotants. Teisel DVDl 
on 25 tantsu segarühmadele. Mõlema DVD hind 4.47 € (69,94 EEK). Tantsude nimekirja 
leiad www.rahvakultuur.ee 
DVD-sid on võimalik osta Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusest.  

 

 

ÜLESKORJATUD LUULETUS 
Ütles mu naine: 

Lõõtspilli ei maksa lõhki venitada, 
Tuleb teda vahepeal kokku ka suruda. 

Hando Runnel raamatus „Ütles mu naine“ 
 

 

 

PALJU ÕNNE 
 

03.05 Inna Stepanova 60 
10.05 Ülle Urb 60 

15.05 Kristiina Vessar 55 
19.05 Merle Tustit 50 

19.05 Ulvi Mägi 40 
22.05 Ellu Kaasik 70 
28.05 Maie Orav 70 

29.05 Rita Mändla 55 
30.05 Reet Kukk 60 
31.05 Ingrit Virks 40 

 

 
 

 

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

http://www.rahvakultuur.ee/
mailto:kadri@errs.ee

