
JUULI 2016 
 
ÜRITUSED 
 
1. juuli  Saaremaa Suvesimman (Mihkli talumuuseumis) 
1.-10. juuli Teatrietendus „Obinitsa“ (Obinitsas) 
2. juuli  Merekultuuriaasta rannaretk (Lindi külas) 
  Soome-ugri kultuuripäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
  Lahemaa külade päev 
  Viljandimaa lõõtspillipäev (Pärna puhkekülas) 
  Meie küla pidu (Lindi külas) 
  Kontsert-jutustus „Meri eesti pärimuses“ ja tantsuklubi (Hiiumaa Pärimusaidas) 
  Eestirootslaste laulu- ja tantsupidu (Haapsalu Piiskopilinnuses) 
6. juuli  Ivan Kupala ja vana jaanipäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
6.-10. juuli XXII Võru Pärimustantsu Festival (Võrumaal) 
7.-9. juuli Indoneesia toidu- ja kultuuripäevad (Hotell Saaremaa Thalasso Spas) 
7.-16. juuli I Peipsi järvefestival (Peipsi ääres) 
8. juuli  Pärimuskontsert: Lõõtsavägilased (August Teppo lõõtsatalus) 
8.-10. juuli Sõbralaat (Kunda rannas) 
  Kihnu Mere Pidu (Kihnus) 
9. juuli  Kaluritepäeva tantsud „Lõõtspillipoistega“ (Vergis) 
  Merekultuuriaasta rannaretk (Muhus) 
  Pärimusmuusika Eestist ja Walesist omas mahlas (Karksi-Nuia Püha Aleksei kirikus) 
14. juuli Kontsert-õhtusöök "Uiguuri mukaamid: laulud merede, mägede ja ajamüüride tagant" 

(Ammende Villas) 
  Iloõtak ehk leelokoori kontsert (Seto talumuuseumis) 
14.-17. juuli Hiiumaa Pärimusmuusika festival (Hiiumaal) 
15. juuli Pärimuskontsert: Kail ja Enrik Visla (August Teppo lõõtsatalus) 
  Näituse „Viikingiaja aarded Eestis“ avamine (Paksus Margareetas) 
16. juuli Merekultuuriaasta rannaretk (Noarootsis) 
  Puuluup, hiiu kandled Köiekojas (Hiiu Suursadamas) 
21. juuli Iloõtak ehk leelokoori kontsert (Seto talumuuseumis) 
22.-24. juuli Rahvakunsti laat (Tallinna vanalinnas) 
  Merekultuuriaasta rannaretk (Ruhnus) 
  Tantsuklubi (Hiiumaa Pärimusaidas) 
28. juuli Iloõtak ehk leelokoori kontsert (Saatse Seto muuseumis) 
28.-31. juuli Viljandi pärimusmuusika festival (Viljandis) 
29. juuli Jööri öös on kandleid (Jööri külas) 
  Päätnitsapäev (Saatses) 
29.-31. juuli Külapillimeeste kokkutulek Saaremaal (Pärsama kultuurimaja hoovis) 
30. juuli Tantsuklubi (Hiiumaa Pärimusaidas) 
  Merekultuuriaasta rannaretk (Võsul ja Käsmus) 
  Jakob Hurda rahvakultuuri auhindade üleandmine (Himmastes) 
 
 
KOOLITUSED JA LAAGRID 
 
1. juuli  Punaste loodusvärvidega värvimine (Eesti Rahva Muuseumis) 
1.-3. juuli Rahvarõiva õpitoad (Tõstamaa mõisas) 
3. juuli  Indigoga värvimine (Eesti Rahva Muuseumis) 
4. juuli  Rõuge muinastalu rekonstrueerimistööde algus (Rõuges) 
4.-8. juuli Ruhnu viiulilaager (Ruhnus) 
9. juuli  Loeng „Saaremaa ja saarlased 12.-14. sajandil“ (Oitmes) 

http://www.saaremaamuuseum.ee/2016/06/21/saaremaa-suvesimman/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/458/teater-vanemuine-suveetendus-sobinitsas/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/soome-ugri-kultuuripaev/802
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-45/lahemaa-pidu-2juulil/
http://kultuur.err.ee/v/muusika/d6290b27-fb2b-4cdd-99ea-4175a3076ed6/suure-jaani-vallas-peetakse-viljandimaa-lootspillipaev
http://www.rannatee.ee/meie-kula-pidu
https://www.facebook.com/events/1747815518808886/
http://www.eestirootslane.ee/et/tutvustus
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/ivan-kupala-ja-vana-jaanipaev/789
http://www.vorufolkloor.ee/
http://www.kultuurikava.ee/event/indoneesia-toidu-ja-kultuuripaevad-0/
http://www.lodi.ee/tule-laevasoidule/peipsi-jarvefestival-2016
http://www.lootsatalu.ee/et/sundmused/
http://laat.kunda.ee/
http://www.kultuuriruum.ee/?id=538
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1028069677241483&set=gm.10154127135915605&type=3&theater
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-07-09/kontsert-parimusmuusika-sille-ilves-ja-martin-leamon/
http://kultuur.info/syndmus/kontsert-ohtusook-uiguuri-mukaamid-laulud-merede-magede-ja-ajamuuride-tagant/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/452/ilootak-ehk-leelokoori-kontsert/
http://hiiufolk.ee/
http://www.lootsatalu.ee/et/sundmused/
http://menu.err.ee/v/uudised/kultuur/6aa8f228-9c36-47b3-8cb9-ca56430be23f/meremuusem-toob-viikingid-eestisse
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://kultuur.info/syndmus/puuluup-hiiu-kandled-koiekojas/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/453/ilootak-ehk-leelokoori-kontsert/
http://www.folkart.ee/rahvaroivaaasta
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://parimusait.blogspot.com.ee/2016/05/koostoos-peitub-joud.html
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/164/paatnitsapaeva-puulpuha-ilootak-ehk-leelokoori-kontsert-paatnitsapaeva-eel/
http://www.folk.ee/festival/
http://www.errs.ee/?id=65243
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/165/paatnitsapaev/
http://2017.laulupidu.ee/info-postitused/ule-eestiline-kulapillimeeste-kokkutulek-lustikummut-2016/
http://parimusait.blogspot.com.ee/2016/05/koostoos-peitub-joud.html
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.polva.ee/?id=2069&event_id=2815
http://www.erm.ee/et/content/Punaste-loodusv%C3%A4rvidega-v%C3%A4rvimine
http://www.tostamaa.ee/ul/Rahvar__iva___pitoad_flaier.pdf
http://www.erm.ee/et/content/Indigoga-v%C3%A4rvimine
http://www.muinasmaja.edicypages.com/blog/rouge-muinastalu-rekonstrueerimine-algab-taas
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/iii-ruhnu-viiulilaager-2016
https://www.facebook.com/events/540356716135559/?active_tab=highlights


14.-17. juuli IIDA Suvekool "Suurräti ja sõbakanga kudumine" (Velise külas) 
16.-17. juuli Vana puitmööbli hooldamine (Eesti Rahva Muuseumis) 
23. juuli Parmupilli õpituba (Hiiumaa Pärimusaidas) 
23.-28. juuli Eesti LasteETNO laager (Rõuges) 
24.-30. juuli Suvelaager „Lõimeleer“ (Tääksis) 
25.-27. juuli Laulikud ja nende laulud (Viljandi Vaba Waldorfkoolis) 
28.-31. juuli IIDA Suvekool "Sisustuskangaste kudumine" (Velise külas) 
30. juuli Pärimuslikud laste laulumängud (Hiiumaa Pärimusaidas) 
  Pilli meisterdamine (Hiiumaa Pärimusaidas) 
 
 

http://kultuur.info/syndmus/iida-suvekool-suurrati-ja-sobakanga-kudumine/
http://www.erm.ee/et/content/Vana-puitm%C3%B6%C3%B6bli-hooldamine
http://parimusait.blogspot.com.ee/2016/05/koostoos-peitub-joud.html
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/eesti-lasteetno-laager-2016
http://www.kultuur.ut.ee/et/uudised/loimeleer-ootab-valismaal-elavaid-eesti-noori-parimuskultuuri-laagrisse
http://www.folk.ee/festival/artistid-programm/lisaprogramm/324-festivalikursus-laulikud-ja-nende-laulud
http://kultuur.info/syndmus/iida-suvekool-sisustuskangaste-kudumine/
http://parimusait.blogspot.com.ee/2016/05/koostoos-peitub-joud.html
http://parimusait.blogspot.com.ee/2016/05/koostoos-peitub-joud.html

