
MAI 2016 
 
ÜRITUSED 
 
1. mai  Kevadlaat ja vana kalendri ülestõusmispühad (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
  Pillitöökoja avamine (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
  Lihavõtted (Värska kiigeplatsil) 

Lihavõttepüha (Obinitsas) 
Munapühad (Mikitamäel) 

2. mai  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
4. mai  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
  Raamatu „Väike linnuraamat rahvapärimusest“ esitlus (Tartu Ülikooli raamatukogu kohvikus) 
  Tartu tantsuklubi: Ingerimaa kadrillid ja paaristantsud (Tiigi Seltsimajas) 
5.-6. mai Kevadkonverents „Elust elulooks, eluloost kultuurilooks“ (Eesti Kirjandusmuuseumis) 
5.-26. mai Seto pitsi päevad (Seto talumuuseumis) 
6. mai  Jüripäeva kirmask (Värska kiigeplatsil) 
  Uma Pido rahvalauluõhtu (Lüllemäe Kollase Maja kohvikus) 
6.-8. mai Rannakultuuri päevad (Käsmu Meremuuseumis) 
  Saarte laste pärimuspäevad (Ruhnu Rahvamajas) 
7. mai  Rapla tantsuklubi (Loomeruumis) 
  Tarvanpää juubelikontsert „Ajajälg“ (Rakvere Teatris) 
8. mai  Annika Mändmaa lastelauludeplaadi „Ise ilutegija“ esitluskontsert (Viljandi pärimusmuusika 

aidas) 
9. mai  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
10. mai  Keila tantsutuba (Keila Waldorfkoolis Läte) 
11. mai  Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
  Kodukontsert: Ruhnu viiulipalad ja pajatused (Tallinnas) 
12. mai  Mooste Rahvamuusikakooli õpilaste kevadkontsert (Mooste Viinavabrikus) 
12.-14. mai Traditsioonilise tantsu festival Sabatants (Erinevate Tubade Klubis) 
13. mai  Uma Pido rahvalauluõhtu (Pokumaal) 

Maakivimüüride teabepäev (Vaidas) 
13.-15. mai Jõgeva Vana maja päev (Jõgeval) 
14. mai  Merekultuuriaasta rannaretk (Kundas ja Purtses) 
  Arheoloogiapäev Lahemaal (Palmses, Vihasool ja Käsmus) 
  Muuseumiöö „Öös on laineid“ (üle Eesti) 
15. mai  Suvisted Veteperes (A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel) 
16. mai  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
18. mai  Laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
  Tartu tantsuklubi: Eesti lõõtspillid (Tiigi Seltsimajas) 
  Tartu Folgiklubi (Tartu Jazziklubis) 
20. mai  Uma Pido rahvalauluõhtu (Kanepi pubis Temp ja Taar) 
  Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuskontsert (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
21. mai  Jutupaunaga ümber ilma: Argentiina, Gruusia ja Norra (Ranna raamatukogus) 
  Merekultuuriaasta rannaretk (Paldiskis ja Pakri poolsaarel) 
  Rae valla suur folklooripäev (Rae Kultuurikeskuses) 
21.-22. mai Elav ajalugu – muinasajast keskaega (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
22. mai  Kesk-Eesti rahvamuusikute koosmängupäev. Viiul, lõõts, akordion. (Türi Kultuurikeskuses) 
23. mai  Saaremaa õpilastööde käsitöönäituse „Pärimus“ avamine (Kuressaare näitusesaalis) 
25. mai  Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
  Ristipuude kaardi esitlus (Võru Maavalitsuses ja Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses) 
27. mai  Uma Pido rahvalauluõhtu (Mooste Rahvamuusikakoolis) 
28. mai  Uma Pido (Intsikurmu laululaval) 
  Merekultuuriaasta rannaretk (Kihnus) 

http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/kevadlaat-ja-vana-kalendri-ulestousmispuhad/766?utm_source=veebileht&utm_medium=banner&utm_campaign=kevadlaat_EST
https://www.facebook.com/events/566012520243060/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/153/lihavotted/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/335/lihavottepuha-obinitsas/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/365/munapuhad-mikitamael/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/446-laulu-maengu-28
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/415-laulutuba-15&filter_month=05&filter_year=2016
https://www.facebook.com/kirjandusmuuseum/photos/a.194598964209553.1073741828.194486027554180/272704729732309/?type=3&theater
http://tiigiseltsimaja.tartu.ee/tulemas_sisu/2016/05/tartu-tantsuklubi-ingerimaa-kadrillid-ja-paaristantsud
http://www.kirmus.ee/est/info/%C3%BCritused/
http://kogo.seto.ee/et/sundmused/seto-pitsi-paevad-2016/
http://www.verska.ee/kalender?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.verska.ee%2Fkalender%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_8_tabs1%3Dmonth%26_8_month%3D4%26_8_struts_action%3D%252Fcalendar%252Fview%26_8_year%3D2016%26_8_eventType%3D%26_8_day%3D30&_8_eventId=9109848
https://umapido.wordpress.com/2016/03/28/laul-liigub-uma-pidole-labi-rahvalauluohtute/
http://www.kasmu.ee/et/content/rannakultuuri-p%C3%A4evad-k%C3%A4smu-meremuuseumis
http://kultuur.info/syndmus/saarte-laste-parimuspaevad/
https://www.facebook.com/raplatantsuklubi/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1039621552743895/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/510-perehommik-mai-2016&filter_month=05&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/447-laulu-maengu-29&filter_month=05&filter_year=2016
https://www.facebook.com/Keilatantsutuba/
https://www.facebook.com/events/895309410595600/
http://moosterahvamuusikakool.blogspot.com.ee/2016/04/muusikakooli-kevadkontsert-12-mail.html
http://sabatants.ee/et/sabatants-2016/
https://umapido.wordpress.com/2016/03/28/laul-liigub-uma-pidole-labi-rahvalauluohtute/
http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/2016/04/maakivimuuride-teabepaev.html
http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/2016/04/infopaev-ja-talgud-jogeval.html
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/arheoloogiapaev-lahemaal/
http://muuseumioo.ee/uudised/muuseumioo-2016-teema-on-oos-on-laineid
http://www.tammsaare.albu.ee/ycal.php?rent=6|0&ycal=11192015003214347
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/448-laulu-maengu-30&filter_month=05&filter_year=2016
http://folk.ee/ait/sundmused/event/12-suendmused/416-laulutuba-16&filter_month=05&filter_year=2016
http://tiigiseltsimaja.tartu.ee/tulemas_sisu/2016/05/tartu-tantsuklubi-eesti-l%C3%B5%C3%B5tspillid
http://tartujazzclub.ee/?p=10473
https://umapido.wordpress.com/2016/03/28/laul-liigub-uma-pidole-labi-rahvalauluohtute/
http://kultuur.info/syndmus/era-toetuskontsert/
http://kultuur.parnu.ee/suendmuse-detailid/?tx_asyseventcal_pi2%5BeventUid%5D=19473
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
https://www.facebook.com/events/1528605220779989/
http://lonkavhunt.ee/elavajalugu
http://www.tyrikultuurikeskus.ee/#102331
http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/uue-ristipuude-kaardi-tutvustamise-infopaevad/
https://umapido.wordpress.com/2016/03/28/laul-liigub-uma-pidole-labi-rahvalauluohtute/
http://umapido.ee/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/


  Tuulehaugi teemapäev (Rannarootsi Muuseumis) 
29. mai  Valla pärimuspäev – Jõelähtme lätted (Jõelähtme Rahvamajas) 
31. mai  Tantsuline jalutuskäik „Kohtumine Juulikaga“ (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
 
 
KOOLITUSED, UUED KURSUSED 
 
1. mai  Maakivide lõhkumine ja lõhestamine (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
  Puuanumatele vitste peale panemise õpituba (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
3. mai  Laulumängud II (Rahvakultuuri Keskuses) 
5. mai  Seminar „Kultuuripärand muutuvas maailmas“ (Viljandi Kutseõppekeskuses) 
  Laste pärimuskool (Tartu Variku Koolis) 
6. mai  Seminar „Quo Vadis, pärand?“ (Tallinna Ülikoolis) 
7. mai  Painutatud kerega karbi tegemine (Eesti Rahva Muuseumis) 
14. mai  Tuniistehnikas heegeldamine (Eesti Rahva Muuseumis)  
17. mai  Jaanikombestik Eesti traditsioonilises rahvakultuuris (Rahvakultuuri Keskuses) 
20. mai  Jaanikombestik (Tartus) 
21. mai  Vitssõle tegemine (Eesti Rahva Muuseumis) 
  Sambla ja kasetohu kasutamine palkehituses (Vanaajamaja koolituskeskuses) 
  Ingerisoome ja udmurdi pärimuskultuuri koolitus (Tartu Maarja Koolis) 
  Rahvapärase viiulimängu õpituba (Rahvakultuuri Keskuses) 
25. mai  Rukkileiva valmistamise kursus (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
28.-29. mai Ehtetöö algkursus - rahaga kaelaehte valmistamine (Viljandi Loomeinkubaatorite 

Metallikeskuses) 
30. mai  Jutukooli suveseminar (Uus-Põllu talus Salmistus) 
 
 
 
 
 

http://www.eestirootslane.ee/et/sundmused/event/112
https://www.facebook.com/events/515803575289133/
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/tantsuline-jalutuskaik--kohtumine-juulikaga/807
http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/2016/04/maakivide-lohkumise-ja-lohestamise.html
http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/2016/04/puuanumate-vitsutamise-opituba.html
http://www.parimuskool.ee/workandgame.html
https://www.facebook.com/events/1115157475214687/
http://www.parimuskool.ee/workandgame.html
http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/2016/04/seminar-quo-vadis-parand-6-mail.html
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/Painutatud-kerega-karp
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/tuniistehnika
http://www.parimuskool.ee/TALLINN%202016%20-%20JAANIKE,%20JAANISTE_17.05.2016.pdf
http://www.parimuskool.ee/workandgame.html
http://www.erm.ee/et/Opi/opitoad/Vitssole-tegemine
http://vanaajamaja.ee/events/sambla-ja-kasetohu-kasutamine-palkehituses-2/
http://www.folkloorinoukogu.ee/Ingerisoome_ja_udmurdi_parimuskult_1641
http://www.rahvakultuur.ee/Rahvaparase_viiulimangu_opituba__2613
http://www.epm.ee/event/rukkileiva-valmistamise-kursus-2/
http://www.kultuur.ut.ee/et/ehtetoo-algkursus-rahaga-kaelaehte-valmistamine
http://www.rahvakultuur.ee/Koolitus_26

