
SEPTEMBER 2016 
 
 
ÜRITUSED 
 
1.-22. september Näitus „Runö“ (Eesti Rahvusraamatukogus) 
2. september  Juhan Uppini kontsert (Pajusi ait-kuivatis) 
3.-4. september Leigarite muuseumihooaja lõpetamine (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
4. september  Merekultuuriaasta rannaretk (Kakumäel) 
   Perehommik Annikaga, külas Karoliina Kreintaal (Tartu Sisevete Saatkonnas) 
9. september  Otava Yo kontsert (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
10. september  Merekultuuriaasta rannaretk (Prangli saarel) 
11. september  Vanavanemate päev (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
   Kes kanneldab, see kaua elab ehk vanavanemate päev (Särevi Teatritoas) 
12. september  Näituse „Mordva skulptor Stepan Ersa ja kogu ilmaruum“ avamine (Riigikogus) 
   Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
16.-18. september Lahemaa rannakülad Ökomässul (Tallinna Patarei merekindluses) 
17. september  Merekultuuriaasta rannaretk (Lennusadamas) 
18. september  Eesti leiva päev ja sügislaat (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
19. september  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
21. september  Mulgi keele ring (Tarvastu raamatukogus) 
21.-23. september Rahvuste päeva üritused (Tallinna Rahvaülikoolis) 
22. september  Tartu folgiklubi: Kulno Malva ja Lepaseree (Tartu Sisevete Saatkonnas) 
   Mulgi keele ring (Tartu Kirjanike majas) 
23. september  Mulgi keele ring (Mulgi Kultuuri Instituudis) 
   Viljandi tantsumaja (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
23.-25. september RegiÖÖ (Tartus) 
24. september  Merekultuuriaasta rannaretk (Narva-Jõesuus) 
   Paddy Keenani kontsert (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
   Moldova-Rumeenia kultuuripäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
25. september  Näituse „Pärimusaastaring“ avamine (Jõhvi Kontserdimajas) 
26. september  Laulu- ja mänguring kogu perele (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
27. september Konverents „Mulgi ehituspärandi mõju Eesti kultuuriruumis“ (Karksi Valla 

Kultuurikeskuses) 
 Tantsumaja: Ulvi Võsa Trio (Mooste Viinavabrikus) 
28. september Tallinna lõõtsaklubi 
 Viljandi laulutuba (Viljandi pärimusmuusika aidas) 
 Tartu tantsuklubi (Tiigi Seltsimajas) 
 Tallinna tantsuklubi (Kloostri Aidas) 
29. september Mihklipäev (Eesti Vabaõhumuuseumis) 
30. september -  Kihnu Viiulifestival (Kihnus) 
2. oktoober 
 
 
KOOLITUSED 
 
7. september  Rukkileiva valmistamise kursus (Eesti Põllumajandusmuuseumis) 
10. september  Kristi Jõeste meistriklass (Eesti Rahva Muuseumis) 
   Võrgendmustrid Lõhavere ja Raatvere mustrite näitel (Viljandi muuseumis) 
17. september  Litrite ja nööpide valmistamine (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
alates 17. september Kohapärimus (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) 
   Väikekannel edasijõudnutele (Rahvakultuuri Keskuses) 

http://www.kultuur.info/syndmus/naitus-runo/
https://www.facebook.com/166746406704291/photos/a.433868233325439.103568.166746406704291/1248441688534752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/292795251090755/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/586-perehommik-annikaga-kulaliseks-karoliina-kreintaal
http://folk.ee/ait/sundmused/event/582-otava-yo-venemaa
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://www.epm.ee/event/vanavanemate-paev-2/
https://www.facebook.com/events/218090371925663/
https://www.facebook.com/events/1749145018676964/
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/uleskutse-lahemaa-rannakuladele/
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/eesti-leiva-paev-ja-sugislaat/779
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/laulu-ja-manguring-kogu-perele-viljandis
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-09-21/mulgi-keele-ring/
http://www.folkloorinoukogu.ee/Rahvuste_paev_2016_1707
https://www.facebook.com/TartuFolgiklubi/photos/a.102041286619363.3772.102039873286171/667744646715688/?type=3&theater
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-09-22/mulgi-keele-ring-tartun/
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-09-23/mulgi-keele-ring-torvas/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/599-tantsumaja-sugis-1
http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1454277983
http://merekultuur.ee/2015/12/21/rannaretk-2/
http://folk.ee/ait/sundmused/event/588-paddy-keenan-iirimaa
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/moldova-rumeenia-kultuuripaev/805
http://www.johvi.ee/?q=node/1985
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/laulu-ja-manguring-kogu-perele-viljandis
http://www.mulgimaa.ee/sundmused/kalender/2016-09-27/konverents-mulgi-ehitusparandi-moju-eesti-kultuuriruumis/
http://www.visitpolva.ee/index.php?id=polvamaa-sundmused&event_id=923
http://www.rahvakultuur.ee/Tallinna_lootsaklubi_koolitus_2742
https://www.facebook.com/notes/65923895604/Tartu%20tantsuklubi%20hooajal%202016/2017/10154180472140605/
http://evm.ee/est/sundmused/uritused.e/mihklipaev/792
http://kultuuriruum.ee/?id=540
http://www.epm.ee/event/rukkileiva-valmistamise-kursus-3/
http://www.erm.ee/et/content/Kristi-J%C3%B5este-meistriklass
http://muuseum.viljandimaa.ee/?op=news&id=380
http://www.kultuur.ut.ee/et/litrite-noopide-valmistamine-0
http://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/kohaparimus
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekannel-edasijoudnutele-tallinnas-sugis-2016-op-p-karras


   Rahvakannel edasijõudnutele (Rahvakultuuri Keskuses) 
   Telgedel kudumine (Eesti Rahva Muuseumis) 
alates 20. september Väikekannel ja pärimustants (Rahvakultuuri Keskuses) 
   Väikekannel algajatele (Rahvakultuuri Keskuses) 
20.-21. september Kursus „Kuidas uurida vaimset pärandit?“ (Rahvakultuuri Keskuses) 
alates 21. september Torupilliõpe algajatele (Tallinna Rahvaülikoolis) 
   Väikekandle õpe algajatele (Tallinna Rahvaülikoolis) 
23. september  Etnograafilised vaselised Mulgimaalt (Viljandi muuseumis) 
alates 23. september Väikekandle intensiivkursus (Rapla Loomeruumis) 
24. september Kõlapaelte sisse kootud spiraalid Põhja-Eesti hilisrauaaegsete põllede näitel  

(Viljandi muusemis) 
alates 24. september Aafrika tantsud. Gahu (Tallinna Rahvaülikoolis) 
alates 26. september Väikekandle kursus algajatele (Rapla Loomeruumis) 
alates 27. september Kangakudumine algajatele (Tallinna Rahvaülikoolis) 
 
 

http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/rahvakannel-edasijoudnutele-tallinnas-sugis-2016
http://www.erm.ee/et/content/Telgedel-kudumine
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekannel-ja-parimustants-tallinnas
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekandle-kursus-algajatele-tallinnas-sugis-2016-op-helle-suurlaht
http://www.rahvakultuur.ee/Kursus_Kuidas_uurida_vaimset_parandit_2854
http://kultuur.ee/kursus/torupilliope-algajatele-2/
http://kultuur.ee/kursus/vaikekandle-ope-algajatele/
http://muuseum.viljandimaa.ee/?op=news&id=380
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekandle-intensiivkursus-raplas
http://muuseum.viljandimaa.ee/?op=news&id=380
http://kultuur.ee/kursus/aafrika-tantsud-gahu/
http://folk.ee/opistu/kursused-ja-ringid/eelolevad-kursused/vaikekandle-kursus-algajatele-raplas
http://kultuur.ee/kursus/kangakudumine-algajatele/

