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6.06 VÄIKE-BALTICA TEGEVUSED

1. rongkäik

2. pilliturg

3. pillimängijate võistumäng

4. pillimeeste soolokontserdid

5. pillimeeste ja -rühmade tänavakontserdid

6. üle-eestiline pillimeeste jämm



7. pärimustantsude õpituba

8. tantsulaulud

9. regilaulutuba

10. eeslauljate laulutoad

11. jutuvestjate omavaheline mõõduvõtmine

12. jutuvestjate jututuba



1. RONGKÄIK

• Oodatud on kõik pärimuspeol osalejad. Rongkäik kulgeb koos väikeste

vahepeatustega läbi vanalinna. Lõpp-peatus on Tornide väljak.

• Rongkäigus kõlagu pillilood ja laulud! Kõik peavad kuulma, et me tuleme!

• Vahepeatuste ajal saavad tantsijad pillimeeste pilli järgi tantsida. Esitatakse

üks tants ja liigutakse edasi.

• Jagame rongkäigus uudistajatele flaiereid, mis kutsuvad neid Tornide

väljaku rahvakultuurialale.

• Pikem peatus on Raekoja platsi pealaval kl 11, kus esitame pilimeestega 2-3 

lugu.



2. PILLITURG

• rahvapillide müük, ootame registreeruma pillimeistreid;

• roopillide õpituba;

• Samal ajal pealaval rahvapillide tutvustamine (Leanne Barbo).



3. PILLIMÄNGIJATE VÕISTUMÄNG
• Eestvedaja Katariin Raska

• osaleda saab mistahes instrumendimängija, ka laulja;

• osalemise eelduseks on eesti pärimusmuusika mängimine või laulmine;

• igal võistlejal on vaja ette valmistada 3-4 lugu;

• võistumängu eel jagatakse mängijad gruppidesse;

• võistumäng koosneb 3. voorust; esimene voor võib koosneda mitmest

grupist (max grupi suurus 4 inimest);

• parima muusiku valib välja publik, kogunedes pärast igat vooru oma

lemmikmängija juurde. Pillimees/laulja, kelle juurde koguneb kõige rohkem

kuulajaid, on vooru võitja.

• lõpuduelli jõuab vaid kaks muusikut, kellest valitakse välja publiku lemmik.



4. PILLIMEESTE SOOLOKONTSERDID

• Võimalus registreeruda soolokontserdiks Loewenschede tornis Tornide

väljakul;

• Iga esineja saab 15-20 min esinemisaega.



5. TÄNAVAKONTSERDID

Võimalus jämmida etteantud kohtades:

• vanalinna kohvikutes;

• võimalus mängida vanalinna tänavatel.



6. ÜLE-EESTILINE PILLIMEESTE JUUNIJÄMM

• 25. jaanuaril toimunud Mooste jaanuarijämmi jätkuüritus. Parema

ettekujutuse saab „Jaanuarijämmi“ koduleheküljelt

http://laudalood.simplesite.com/;

• Ühismänguks ehk jämmiks võetakse ette pärimuslikud eesti laulud ja 

pillilood ning kõigile tuntud seltskonnaviisid;

• Registreerunud osalised saavad lugude nimekirja ja õppevideod;

• Kõik nimekirjas olevad lood peab 6. juuniks ise selgeks õppima;

• Toimub kaks ühetunnist kontserti: Tornide väljaku rahvamuusikaalal ja

Raekoja platsi pealaval;

• Võimalus jämmida: vanalinna kohvikutes ja Baltica kavas väljatoodud

kellaaegadel tantsijatele taustaks (vt. punkt 7).

http://laudalood.simplesite.com/


7. PÄRIMUSTANTSUDE ÕPITUBA

• Õpime tuntud külapidude tantse;

• õpitu tuleb esitusele koos pillimeeste juunijämmiga nii Tornide

väljakul kui Raekoja platsil.



8. TANTSULAULUD

• eestvedajad Meelika Hainsoo ja Celia Roose;

• laulda ja tantsida saab armastatud pärimuslikke laule, tantse ning

ringmänge;

• julgemad osalejad võivad ka ise mõne tantsulaulu eest võtta.



9. REGILAULUTUBA

• eestvedaja Urmas Kalla;

• osalevad laulurühmad või üksiklauljad saavad järgemööda eest

laulda regilaule teemal "lood ja legendid".



10. EESLAULJATE LAULUTOAD

• Võimalus registeeruda üksiklauljal või laulurühmal eestlauljaks

Loewenschede tornis Tornide väljakul;

• Iga eestlaulja/laulurühma jaoks on eestlauljana arvestatud 15-20 min;

• Enne ja pärast oma eeslaulmisaega on kõik oodatud järellauljateks teistele

eeslauljatele või laulurühmadele.



11. JUTUVESTJATE MÕÕDUVÕTMINE

• võistu juttude vestmine, kus jutuvestjad püüavad üksteist üle

trumbata.



11. JUTUVESTJATE JUTUTUBA

• Võimalus registeeruda end jutuvestjaks Loewenschede tornis

Tornide väljakul;

• Igale jutuvestjale on arvestatud 10-15 min.



VLP RAHVAKULTUURI ALA 5.-7.06

5. JUUNI:

• koolinoorte Tallinna suvine tantsupäev;

• rühmade esinemised;

• Tallinna suvine tantsupäev, koostöös Tallinna Rahvatantsujuhtide

Seltsi ja Tallinna Tantsuklubiga.



7. JUUNI:

• Eestimaa Rahvuste Ühenduse vähemusrahvuste rühmade

esinemised

• Vähemusrahvuste laat

• Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu Rahvarõivaste tuulutamine

• Rahvarõivakirbukas

• Kolmel päeval käsitööturg ja laat – Romantiline Rannatee


