
APRILL 2016 
 
ÜRITUSED 
 
1. aprill   Udmurdi õhtu (Kihlepa külamajas) 
2. aprill   Viljandi Folk Music Festival showcase (Vaba Laval) 
3. aprill   Perehommik Annikaga, külas Juhan Suits (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
4. aprill   Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Béla Kása fotonäituse "Transilvaania muusikud" avamine (Viljandi pärimusmuusika  

aidas) 
5. aprill   Raamatu „Põlised pühapaigad“ esitlus (Tartu Kaubamaja Apollos) 
   Merefoorum „Paldiski murranguline ajalugu: Rogerv(i)ikist Laheks“ (Lennusadamas) 
6. aprill   Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Väikesed virred (Karksi valla kultuurikeskuses) 
   Tartu tantsuklubi: hiiu kandled (Tiigi Seltsimajas) 
8. aprill   Raamatu „Põlised pühapaigad“ esitlus (Viru Keskuse Rahva Raamatus) 
9. aprill   XX Viljandimaa rahvakunstipäev (Suure-Jaani kultuurimajas) 
   Puupaatide tõrvamise talgupäev (Rannarootsi Muuseumis) 
9.-10. aprill  XI vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival (Pelgulinna Gümnaasiumis, Salme  

Kultuurikeskuses) 
10. aprill  Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek. Näppepillipäev (Türi Kultuurikeskuses) 
   Kesk-Eesti rahvamuusikute koosmängupäev. Kannel (Türi Kultuurikeskuses) 
11. aprill  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Aksel Tähnas 105. Kontsertkohtumine Viljandis (Viljandi Vaba Waldorfkoolis) 
12. aprill  Keila tantsutuba (Keila Waldorfkool Lättes) 
13. aprill  Ersa keele õhtu (Kloostri Aidas) 
   Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
15. aprill  Vanad tantsud lõõtsaga (Surju Rahvamajas) 
   XI laste ja noorte pärimusmuusikafestival „Regilaul uues kuues“ (Türi Kultuurikeskuses) 
16. aprill  Merekultuuriaasta rannaretk (Pärnus ja Häädemeestel) 
   Mulgi oma ülikuul (Karksi valla kultuurikeskuses) 
   XII Tartu rahvarõivapäev (Tiigi Seltsimajas) 
   II Elektroonilise Pärimusmuusika Festival (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Jutupaunaga ümber ilma: Iirimaa ja Itaalia (Ranna raamatukogus) 
   Saarde pärimuspäev (Kilingi-Nõmme klubis) 
17. aprill  Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek. Vilepillipäev (TüriKultuurikeskuses) 
18. aprill  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
20. aprill  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Tartu tantsuklubi: eesti lõõtspillid (Tiigi Seltsimajas) 
   Kandlemees Sander Tartu Folgiklubis (Tartu Folgiklubis) 
   Nordtrad: koolide kontsert (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
20.-21. aprill  Konverents „Noorte hääled“ (Eesti Kirjandusmuuseumis) 
21. aprill  Nordtrad kontsert: Maarja Nuut & Trad.Attack! (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
22. aprill  Tantsumaja: Nordtrad eri (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
22.-23. aprill  Eesti rahvamuusikatöötluste festival „Moisekatsi elohelü“ (Mooste mõisas) 
23. aprill  Jüripäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
   Laste folklooripidu „Karjapoiss on kuningas“ (Männituka lasteaias) 
   Merekultuuriaasta rannaretk (Viimsis) 
   Nordtrad: lõpukontsert (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
25. aprill  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
26. aprill  Näituse „Läti rahvarõivas“ avamine (Eesti Käsitöö Majas) 
27. aprill  Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
30. aprill  Merekultuuriaasta rannaretk (Haapsalus) 

https://www.facebook.com/events/486280741572808/
https://www.facebook.com/events/204102029944432/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/509-perehommik-aprill-2016&filter_month=04&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/442-laulu-maengu-24&filter_month=04&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/558-bela-kasa-fotonaitus-transilvaania-rahvamuusikutest&filter_month=04&filter_year=2016
http://www.apollo.ee/uudised/raamatu-polised-puhapaigad-esitlus/
http://lennusadam.eu/event/paldiski-murranguline-ajalugu-rogervi-i-kist-laheks/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/413-laulutuba-13&filter_month=04&filter_year=2016
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-04-06/vaikesed-virred/
https://www.facebook.com/events/1142711769075418/
http://vmrky.ee/index.php?page=tutvustus
http://kultuur.info/syndmus/puupaatide-torvamise-talgupaev-2/
http://www.errs.ee/index.php?id=64962
http://www.tyrikultuurikeskus.ee/turi-kultuurikeskus/turi-kultuurikeskuse-uritused/#102327
http://www.tyrikultuurikeskus.ee/turi-kultuurikeskus/turi-kultuurikeskuse-uritused/#102328
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/443-laulu-maengu-25&filter_month=04&filter_year=2016
https://www.facebook.com/events/790205751084924/
https://www.facebook.com/Keilatantsutuba
https://www.facebook.com/obinitsa/photos/a.1569701543260793.1073741828.1564101567154124/1772627282968217/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1695893710698845/
http://web.zone.ee/regilauluueskuues/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-04-16/mulgi-oma-ulikuul/
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1458035259
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/525-ii-elektroonilise-parimusmuusika-festival&filter_month=04&filter_year=2016
https://www.facebook.com/events/1075463655828903/
http://www.baltica.ee/Eelpeod_1452
http://www.tyrikultuurikeskus.ee/turi-kultuurikeskus/turi-kultuurikeskuse-uritused/#102329
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/444-laulu-maengu-26&filter_month=04&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/414-laulutuba-14&filter_month=04&filter_year=2016
http://tiigiseltsimaja.tartu.ee/tulemas_sisu/2016/04/tartu-tantsuklubi-eesti-l%C3%B5%C3%B5tspillid
https://www.facebook.com/events/1758733047691299/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/526-nordtrad-koolide-kontsert&filter_month=04&filter_year=2016
https://www.facebook.com/events/1667191733532335/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/523-nordtrad-kontsert-maarja-nuut-trad-attack&filter_month=04&filter_year=2016
https://www.facebook.com/events/1250382841655857/
http://folkfest.weebly.com/2016-festival.html
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/juripaev/764
http://www.baltica.ee/Eelpeod_1452
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/527-nordtrad-lopukontsert&filter_month=04&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/445-laulu-maengu-27&filter_month=04&filter_year=2016
http://www.folkart.ee/naitused
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/


KOOLITUSED, UUED KURSUSED 
 
1. aprill   Muuseumitund „Laskem kari lahti!“ (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
2. aprill   Arhailine tikand Mulgimaal (Viljandi Käsitöökojas) 
   Tekstiilipäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
2.-3. aprill  Kirivöö, lapilised vööd (Allikamaja koolituskeskuses) 
3.-24. aprill  Kirivöö (Tartu Rahvaülikooli kunstikeskuses) 
4.-7. aprill  Sissejuhatus pärimusmuusikasse kõiksugu õpetajatele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
8.-10. aprill  Lahemaa kohapärimuse ja vanade fotode koolitus (Palmse mõisas)  
9. aprill   Ruhnu kindad (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
alates 9. aprill  Tikitud susside tegemine (Eesti Rahva Muuseumis) 
9.-10. aprill  Pilliõpetajate kursus: näppepillid (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
16. aprill  Kiviaja tehnikad (Eesti Rahva Muuseumis) 
   Ruhnu kindad 2 (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
   Võrkvöö rakendamine ja kudumine (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
alates 16. aprill  Telgedel kootud kott (Allikamaja koolituskeskuses) 
17. aprill  Villase lõnga värvimine kangavärvidega (Eesti Rahva Muuseumis) 
18. aprill  Helmekeed (Allikamaja koolituskeskuses) 
19. aprill  Oubi valmistamise kursus (Allikamaja koolituskeskuses) 
20.-23. aprill  Nordtradi õpitoad (Viljandis) 
21.-22. aprill  Muuseumitund „Karjapoiss on kuningas“ (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
23. aprill  Haapsalu salli kudumine (Eesti Rahva Muuseumis) 
23.-24. aprill  Meeste võrkvöö kursus (Allikamaja koolituskeskuses) 
24. aprill  Minu esimesed Eesti labakindad (Allikamaja koolituskeskuses) 
30. aprill  Vokiga ketramine ja korrutamine (Allikamaja koolituskeskuses) 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1126638610701735/
https://www.facebook.com/events/1027844383948694/
http://evm.ee/est/sundmused/konverentsid-ja-seminarid.e/tekstiilipaev/748
http://www.rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/kirivoo-kursus
http://www.rahvaylikool.ee/study/5/57/594
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/452-sissejuhatus-parimusmuusikasse-koiksugu-opetajatele-algajatele-4&filter_month=04&filter_year=2016
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-kohaparimuse-koolitus/
http://www.kultuur.ut.ee/et/ruhnu-kindad-0
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/Tikitud-susside-tegemine
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/458-pilliopetajate-kursus-nappepillid&filter_month=04&filter_year=2016
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/Kiviaja-tehnikad
http://www.kultuur.ut.ee/et/ruhnu-kindad-2
http://www.kultuur.ut.ee/et/vorkvoo-rakendamine-kudumine
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/vormsi-vardakott
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/Villase-longa-varvimine-kangavarvidega-algajatele
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/helmekeed
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/oubi-valmistamise-kursus
http://nordtrad2016.weebly.com/workshops.html
http://www.epm.ee/event/muuseumitund-karjapoiss-on-kuningas/
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/Haapsalu-salli-kudumine
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/meeste-vorkvoo-kursus
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/minu-esimesed-eesti-labakindad
http://rahvaroivad.folkart.ee/koolitus/kursused/vokiga-ketramine-ja-korrutamine

