
AUGUST 2016 
 
 
ÜRITUSED 
 
3.-7. august  Märjamaa Folk (Märjamaal) 
4. august  Rattatuur „Lugudega puud“ (Haapsalus) 
5.-7. august  Pärandoskuste nädal (Muhu Muuseumis) 
6. august  Rahvarõivaste tuulutamine (Valgas Säde pargis) 
   Merekultuuriaasta rannaretk (Juminda poolsaarel) 
   Vanade tekstiilide tuulutamise päev (Alatskivi Liivi muuseumis) 
6.-7. august  VI Lihula lillkirja festival (Lihulas) 
6.-20. august  Taarka Pärimusteatri suvelavastus „Inemise igä“ (Piusal) 
7. august  XX Käsitöölaat ja rahvamuusikapäev (Otepääl) 
   Vanausuliste kultuuripäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
   Rahvarõivaste tuulutamine (Kuressaare Loomesuvila õuel) 
11. august  Rattatuur „Lugudega puud“ (Haapsalus) 
11.-14. august  Haanimaa Suidsusanna Nätäl (Haanja vallas) 
   Eesti Looduse Fondi suvekool (Nedremal) 
12. august  Mõistuse võti – vanausuliste muusikaline pärand (Mustvee Kultuurikeskuses) 
   Nedsaja küla kirmask (Nedsaja külaplatsil) 
12.-14. august  Viru Folk (Käsmus) 
   Kaika suvõülikuul (Tsiistres) 
13. august  Lõõtsa- ja akordionifestival „Rannalõõts“ (Haapsalus) 
   Merekultuuriaasta rannaretk (Pärispea poolsaarel) 
   Kihnu tantsu päev (Kihnus) 
   VII Pilliroofestival (Mahu rannas Viru-Nigulas) 
   Rukkimaarjapäev (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
   Näituse „Viikingid: elu legendide taga“ avamine (Lennusadamas) 
   Kostipäeva kontsert (Saatse Seto muuseumis) 
   Lesta teemapäev (Rannarootsi Muuseumis) 
   Hullu Teadlase eksperimendihommik: kombed (Neuhauseni peamajas) 
   Assikvere folklooripäev (Assikveres) 
18. august  Rattatuur „Lugudega puud“ (Haapsalus) 
19. august  Paasapäev (Obinitsas) 
19.-20. august  Ökokogukondade liikumise suvine kokkutulek „Pärimus ja tänapäev“ (Valgmetsas) 
20. august  Lepa kirmas (Lepa külas Meremäe vallas) 
   Lambapäev (Seto talumuuseumis) 
   Laulupäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
   Käsitöömeistrite päev (Rannarootsi Muuseumis) 
   Rahvariiete tuulutamine (Rõude muuseumis) 
20.-26. august  Jutupühad (üle Eesti) 
21. august  Aiaajaloo päev (Muru talus Ohtu külas) 
   Haapsalu pitsipäev (Haapsalus) 
22. august  Maarja Nuudi kontsert (Eduard Vilde muuseumis) 
25. august  Rattatuur „Lugudega puud“ (Haapsalus) 
27. august  Talupäev (C. R. Jakobsoni Talumuuseumis) 
   Merekultuuriaasta rannaretk (Saaremaal) 
   Muinastulede öö (üle Eesti) 
28. august  II Rahvarõivaste tuulutamine-piknik (Kadrioru pargis) 
   Rahvarõivaste tuulutamise piknik (Taevaskojas) 
 
 

http://www.marjamaafolk.ee/
http://www.kultuurikava.ee/event/rattatuur-lugudega-puud/
http://www.muhu.ee/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=951
http://www.valgamuuseum.ee/muuseum/kalender/2016-08-06/rahvaroiva-tuulutamise-ja-kasitoomeistrite-paev-2016/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
https://www.facebook.com/150544971623881/photos/a.153941464617565.29332.150544971623881/1263231713688529/?type=3&theater
http://lihulatikand.blogspot.com.ee/2016/06/vi-lihula-lillkirja-festival-ja.html
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/432/taarka-parimusteatri-suvelavastus-
http://www.otepaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/FwSkF1dZq8EO/content/xx-kasitoomeistrite-ja-rahvamuusikute-paev-7-august-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.otepaa.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FwSkF1dZq8EO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FwSkF1dZq8EO_currentURL%3D%252Fet%252Fuudised-ja-teated%252F-%252Fasset_publisher%252FFwSkF1dZq8EO%252F%26_101_INSTANCE_FwSkF1dZq8EO_portletAjaxable%3D1
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/vanausuliste-kultuuripaev/804
https://www.facebook.com/kadakmari.ee/photos/a.184842674866037.54268.173415539342084/1381087051908254/?type=3&theater
http://www.kultuurikava.ee/event/rattatuur-lugudega-puud/
http://suitsusaun.haanja.eu/
http://talgud.ee/talgud/2016/elfi-talgute-suvekool-nedremal
http://orthodoxsingers.com/et/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-2016/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/475/nedsaja-kula-kirmask/
http://www.virufolk.ee/
http://www.tsiistre.ee/index.php?id=10609
https://www.facebook.com/Rannal%C3%B5%C3%B5ts-festival-202875223169786/?fref=ts
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.kultuur.info/syndmus/kihnu-tantsu-paev/
http://www.kultuur.info/syndmus/vii-pilliroofestival/
http://www.epm.ee/event/kuuslaugufestival-2015-rukkimaarjapaev/
http://meremuuseum.ee/lennusadam/event/perenaedalavahetus-viikingid-lennusadamas/
https://www.facebook.com/events/534262790092062/
http://www.aiboland.ee/Muuseum/S%C3%BCndmused%202016
http://kultuur.info/syndmus/hullu-teadlase-eksperimendihommik-kombed/
http://www.parimuskool.ee/workandgame.html
http://www.kultuurikava.ee/event/rattatuur-lugudega-puud/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/456/paasapaev/
http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-20849/%C3%96kokogukondade-liikumise-suvine-kokkutulek-toimub-Valgemetsas-19.-20.-augustil
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/459/lepa-kirmas/
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/190/lambapaev/
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/laulupaev--vabadus-laulda/790
http://www.aiboland.ee/Muuseum/S%C3%BCndmused%202016
https://www.facebook.com/roude.muuseum/posts/527398450780844
http://www.rahvakultuur.ee/JUTUPUHAD_2016_2834
http://www.ajakiripooning.ee/aiaajaloo-paev-21-augustil/
http://www.haapsalusall.ee/haapsalu-pitsipaev/
https://www.facebook.com/events/237428853322242/
http://www.kultuurikava.ee/event/rattatuur-lugudega-puud/
http://www.kurgja.ee/uritused.html
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.muinastuled.ee/
https://www.facebook.com/events/1735642583385052/
https://minuseelik.files.wordpress.com/2016/05/13445793_1036633246412660_3338287767604086059_n.jpg


 
KOOLITUSED JA LAAGRID 
 
1.-5. august  Lahemaa ehituspärandi koolitus (Võsul) 
6.-13. august  Kaapkübara tegemine (Eesti Rahva Muuseumis) 
7.-28. august  Põhja-Eesti lillkirja tikkimine (Eesti Rahva Muuseumis) 
8.-12. august  Kangastelgedel kudumine algajatele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
10. august  Naine Eesti folklooris ja ühiskonnas (Tartu Ülikoolis) 
10.-12. august  Lummo Kati nimeline laululaager (Nedsaja külas) 
11. august  Rahvaluule kasutamine tänapäeva ühiskonnas (Tartu Ülikoolis) 
13. august  IIDA Suvekool „Indigoga lõnga värvimine“ (Velisel) 
15.-19. august  Kangastelgedel kudumine algajatele (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
   Suvine laste linnalaager „Linnamängud“ (Tartu muuseumides) 
16.-21. august  18. Võrumaa rahvapillilaager (Mõniste koolis) 
18.-21. august  IIDA Suvekool „Kuni kuue tallalauaga  kangaste kudumine“ (Velisel) 
23.-25. august  Laste linnalaager „Viikingid: elu legendide taga“  (Lennusadamas) 
23.-27. august  Kangakudumine (Tallinna Ülikoolis) 
 
 

http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-ehitusparandi-koolitus-2/
http://www.erm.ee/et/content/kaapk%C3%BCbara-tegemine
http://www.erm.ee/et/content/P%C3%B5hja-Eesti-lillkirja-tikkimine
http://www.kultuur.ut.ee/et/kangastelgedel-kudumine-algajatele
https://goo.gl/q2EBN4
http://www.setomaa.ee/sundmused-setomaal/302/lummo-kati-nimeline-laululaager/
https://goo.gl/EWJPOi
https://www.facebook.com/notes/mt%C3%BC-iida-kursused-iida-suvekool/indigoga-v%C3%A4rvimine-13-august-2016/989664394486994
http://www.kultuur.ut.ee/et/kangastelgedel-kudumine-algajatele
http://linnamuuseum.tartu.ee/?m=1&page=news&id=518
https://www.facebook.com/pillilaager/
http://kultuur.info/syndmus/iida-suvekool-kuni-kuue-tallalauaga-kangaste-kudumine/
http://meremuuseum.ee/lennusadam/event/laste-linnalaager-viikingid-elu-legendide-taga/
https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=E6D0B0A8980107C9

