
VEEBRUAR 2016 
 
ÜRITUSED 
 
1.veebruar   Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
2.veebruar  Merefoorum: soorollidest Kihnu kultuuris (Lennusadamas) 
   Küünlapäev (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
3.veebruar  Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
4.veebruar Kuu-õhtu koos jutuvestja ja mõtiskleja Mikk Sarvega (Dorpati konverentsikeskuses) 
4.-5.veebruar  11.folkloristide talvekonverents (Kivi turismitalus) 
5.veebruar  Kontsert-jutustus „Meri eesti pärimuses“ (Hiiumaa Pärimusaidas) 
   Mulgikiilse lugemisraamatu kaemine (Helme raamatukogus) 
6.veebruar  III Parmupillifestival (Klubis Sinilind) 

Maria Korepanova doktorikontsert „Ajajõgi“ (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias) 
   Viljandimaa Lõõtsaklubi kohtumine (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Rapla tantsuklubi: vastlapäeva tantsud ja mängud (Loomeruumis) 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu volikogu ning Pärandihoidja auhinna üleandmine 
(Tallinna Rahvaülikoolis) 

7.veebruar  Vastlapäev peredele (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
   Vastlapäevatrall Palmses (Palmse mõisa kõrtsis) 
   Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek. Kandlepäev (Türi Kultuurikeskuses) 
   Perehommik Annikaga, külas Kulno Malva (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
8.veebruar  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
9.-10.veebruar  Vastlatrall (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
10.veebruar  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Tartu tantsuklubi: parmupillid (Tiigi Seltsimajas) 
12.veebruar  Tantsutuba (Järva-Jaani kultuurimajas) 
   Hiiu keele raamandu esitlus (Kärdla kultuurikeskuses) 
12.-13.veebruar XIII Villa päevad (Tiigi Seltsimajas) 
15.veebruar  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
17.veebruar  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Tallinna tantsuklubi (Kloostri aidas) 
   Pärimuslik pärastlõuna (Tammetõru Lasteaias) 
20.veebruar  Rääma folklooripidu (Nooruse Majas) 
   Jutupaunaga ümber ilma: Leedu, Eesti ja Jaapan (Ranna raamatukogu) 
22.veebruar  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
24.veebruar  Eesti Vabariigi sünnipäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
25.veebruar  Mulke talvekuul (Tõrva kultuurimajas) 
26.veebruar Pärimuskonverents „Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee“ (Paide Kultuurikeskuses) 
   Tantsumaja (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
29.veebruar  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
 
 
KOOLITUSED, UUED KURSUSED 
 
alates 2.veebruar Väikekandle kursus edasijõudnutele (Rahvakultuuri Keskuses) 
   Kangakudumise ABC (Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuses) 
alates 4.veebruar Väikekandle kursus algajatele (Rahvakultuuri Keskuses) 
   Väikekandle kursus algajatele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
alates 6.veebruar Mulgi kindad (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
6.veebruar Näitust „Pronksspiraalidest vaselisteni – 1000 aastat rõivailu“ tutvustav seminar (Iloni 

Imedemaal) 
   Litrite ja nööpide valmistamine (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
7.veebruar  Mustjala imelised vikkelkindad (Allikamaja koolituskeskuses) 
alates 11.veebruar Rahvakandle kursus (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
alates 26.veebruar Parmupillikursus algajatele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Parmupillikursus edasijõudnutele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
alates 29.veebruar Sissejuhatus pärimusmuusikasse kõiksugu õpetajatele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 

http://folk.ee/ait/sundmused/event/433-laulu-maengu-15
http://lennusadam.eu/event/soorollidest-kihnu-kultuuris/
http://www.epm.ee/event/kuunlapaev/
http://www.arengutee.com/kuust.html
http://www.folklore.ee/era/tk2016/
https://www.facebook.com/events/1700627180181817/
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-02-05/mulgikiilse-lugemisraamatu-kaemine/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/457-iii-parmupillifestival
https://www.facebook.com/events/455992077939984/
https://www.facebook.com/events/1511639855807378/
https://www.facebook.com/raplatantsuklubi/?fref=nf
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/vastlapaev-peredele/712
http://www.palmse.ee/et/s%C3%BCndmus/vastlap%C3%A4evatrall-palmse-m%C3%B5isa-k%C3%B5rtsis
http://errs.ee/?id=65034&tpl=1018
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/507-perehommik-veebr-2015?filter_month=02&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/434-laulu-maengu-16?filter_month=02&filter_year=2016
http://www.epm.ee/event/vastlatrall/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/408-laulutuba-8?filter_month=02&filter_year=2016
https://www.facebook.com/events/1692215347686831/
https://www.facebook.com/events/1508562992780436/
http://tiigiseltsimaja.tartu.ee/tulemas_sisu/xiii-villa-paevad
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/435-laulu-maengu-17?filter_month=02&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/409-laulutuba-9?filter_month=02&filter_year=2016
http://www.baltica.ee/Eelpeod_1452
http://kultuur.parnu.ee/suendmuse-detailid/?tx_asyseventcal_pi2%5BeventUid%5D=19473
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/436-laulu-maengu-18?filter_month=02&filter_year=2016
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/eesti-vabariigi-sunnipaev/721
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-02-25/mulke-talvekuul/
https://www.facebook.com/events/944504422285323/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/504-tantsumaja-veebr-2016?filter_month=02&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/437-laulu-maengu-19?filter_month=02&filter_year=2016
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekandle-kursus-edasijoudnutele-tallinnas-kevad-2016
http://www.rahvaylikool.ee/kursus/5/77/1298
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekandle-kursus-algajatele-tallinnas-kevad-2016
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekandle-kursus-algajatele-viljandis-kevad-2016
http://www.kultuur.ut.ee/et/mulgi-kindad-0
http://www.salm.ee/4019/
http://www.kultuur.ut.ee/et/litrite-noopide-valmistamine
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/mustjala-imelised-vikkelkindad
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/rahvakandle-kursus-viljandis-kevad-2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/456-parmupillikursus-2?filter_month=02&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/456-parmupillikursus-2?filter_month=02&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/450-sissejuhatus-parimusmuusikasse-koiksugu-opetajatele-algajatele-2?filter_month=02&filter_year=2016

