
MÄRTS 2016 
 
ÜRITUSED 
 
1.-31. märts  Näitus „Märsiga märtsis“ (Karksi valla kultuurikeskuses) 
1. märts  Võrumaa laste folklooripäev (Lasva Rahvamajas) 
   Merefoorum: rannarootslased – kadunud pärand? (Lennusadamas) 
2. märts  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Hõimuklubi „Kalevala sõnum ja kaljujooniste mälu“ (Eesti Keele Instituudis) 
   Istjatsi õtak (Seto tsäimajas) 
3. märts  Lepaseree plaadi „Väräjän“ esitlus (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
4. märts  Lepaseree plaadi „Värajän“ esitlus (Kloostri Aidas) 
5. märts  Leigarite osalusteatrilavastus „Kujutletud maastikud“ (Kose Kultuurikeskuses) 
   Rapla tantsuklubi: laulumängud ja Lepaseree plaadi „Väräjän“ esitlus (Loomeruumis) 
6. märts  Perehommik Annikaga, külas Merike Paberits (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek. Viiulipäev (Türi Kultuurikeskuses) 
   Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek. Lõõtsapäev (Paide Kultuurikeskuses) 
   Vanade nukkude päev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
7. märts  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
8. märts  Keila tantsutuba (Keila Waldorfkoolis Läte) 
9. märts  Tartu tantsuklubi: folklooriklubi Maatasa (Tiigi Seltsimajas) 
10. märts  Sabatants: kihnu tantsud (Hopneri majas) 
   Lepaseree plaadi „Väräjän“ esitlus (Jõekohvikus Sisevete Saatkond) 
   Paabapraasnik (Obinitsa Seto Seltsimajas) 
11. märts  Lepaseree plaadi „Väräjän“ esitlus (Stendingu majas) 
12. märts  10. külapillimeeste päevad (Veriora rahvamajas) 
   Vormsi kultuuripäev (Vormsi saarel) 
   Maaslenitsa (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
13. märts  Maaselitsa tähistamine (Obinitsas ja Värskas) 
   Lastehommik Pelgulinna folklooriklubiga (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
   Raplamaa rahvamuusika päev (Juuru Rahvamajas) 
   Baabaprasnik (Vanalinna Muusikamajas) 
14. märts  Muusika maale. Pilli ja pillimehe hing (Karksi valla kultuurikeskuses) 
   Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
14.-18. märts  Käsitööseltsi Kirävüü lahtiste uste päevad (Värskas) 
16. märts  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
   Kodukontsert: Sandra Sillamaa ja Jalmar Vabarna (Nedsajas) 
17. märts  XX Mulgimaa laste folklooripäev (Ritsu spordihoones) 
18. märts  Vastseliina pärimuspäev (Vastseliina rahvamajas) 
   Tantsumaja (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
19. märts  Eesti Folkloorinõukogu üldkoosolek (Tallinna Rahvaülikoolis) 
   Mulgi oma ülikuul (Karksi valla kultuurikeskuses) 
   Jutupaunaga ümber ilma: Kreeka ja Tuneesia (Ranna raamatukogus) 
20. märts  Lastehommik Nõmme folgiringiga (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
21. märts  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
22. märts  Baltisaksa lugude õhtu (19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumis) 
   XVI Võro-Seto Näütemängupäiv (Puiga Põhikoolis) 
22.-24. märts  Lihavõtted lasteaedadele (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
23. märts  Tartu tantsuklubi: kihnu tantsud (Tiigi Seltsimajas) 
25. märts  Paastumaarjapäev (Viljandi Lossimägedes) 
   Paastumaarjapäev (Tallinna Vabaduse väljakul) 
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27. märts  Perepäev – lihavõtted (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
   Lihavõtted (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
28. märts  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
29. märts  Vähemusrahvuste ümarlaud I (Ida-Viru maavalitsuses) 
30. märts  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
31. märts  FennoUgria ja Maailmamustrid presents Tallinn Music Weekil (Kloostri Aidas) 
   Baltica jaaniõhtute infopäev (Tiigi Seltsimajas) 
 
KOOLITUSED, UUED KURSUSED 
 
alates 1. märts  Torupilli õpe algajatele (Tallinna Rahvaülikoolis) 
   Väikekandle õpe algajatele (Tallinna Rahvaülikoolis) 
3. märts  Seminar „Meie vanad taimed ja koduloomad“ (Obinitsa Muuseumis) 
10. märts  Karaski valmistamise kursus (Eesti Põllumajandusmuuseum) 
11. märts  Õppepäev „Rahvarõivas annab tooni“ (Tallinna Rahvaülikoolis) 
12. märts   Eesti saarte silmkoelised kampsunid (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
   Pilliroo kasutuse koolitus (Pärispea külas) 
13. märts  Koolituspäev „Lilltikand Vändra rahvarõivastel“ (C. R. Jakobsoni talumuuseumis) 
14. märts Kevadpühade kombestik – rahvamängudest looduspärimusteni (Rahvakultuuri 

Keskuses) 
17. märts Rukkileiva valmistamise kursus (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
20. märts Minu esimesed Eesti labakindad (Allikamaja koolituskeskuses) 
alates 24. märts Pärimuskultuuri kogemuspõhine koolitus õpetajatele (Eesti Folkloorinõukogus) 
26. märts Pastelde valmistamine (Eesti Rahva Muuseumis) 
28. märts Põllede õpituba (Eesti Rahva Muuseumis) 
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