26. rahvusvaheline folkloorifestival
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Igal linnul oma laul
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Tartu, Iisaku, Sangaste, Tallinn
www.folkloorinoukogu.ee

4. juuli | TARTU

5. juuli | IISAKU

5. juuli | SANGASTE

6. juuli | TALLINN

7. juuli | TALLINN

Sangaste lossi õuel

Kalamaja

Eesti Vabaõhumuuseum

X Tartumaa trallam
12 - 13 Raekoja plats

11.00

loeng Iisakumaa
poluvernikutest

Väägvere külakapell
12 - 17	Kesklinna park

Lastepesa
Kõik vanad head lastemängud ja vahva
meisterdamisepesa kogu perele

	Anne Nurgamaa räägib, kes nad on, kas neid on
veel praegugi ja milline on nende kultuur

12.00

India Shrustii Multicultural Centre
folkloorirühm ja Pille Roosi

13.00

Iisaku muuseum

loeng Iisaku kihelkonna
	rahvarõivastest
Rahvarõivaste kujunemisest ja muutustest teeb
ülevaate Kaili Maasikmäe

Vene rahvalaulupäev

14.00

Eesti ning Venemaa folkloorirühmad ja
Marina Kuvaitseva

Isuri, vadja, vanausuliste
	rahvalaulud ja vaimulikud
	värsid

Pillipesa
Pesa on täis toredaid pillimehi ja
pillimängu

14 - 17 Antoniuse õu

Tantsupesa
Mitme maa tantsud koos tantsurühmadega
	Eestist, Sloveeniast, Jordaaniast ja Keeniast

15 - 18 Kesklinna park

Noortepesa
	Rahvapeole minekuks tarvilikud laulu-, mänguja tantsuoskused neidudele ja noormeestele –
	Eesti, Läti ja Leedu pärimus

17 - 18 Pirogovi plats

Meeste laulupesa
Meeste ja poiste laulud. Laulusaladuste
lahtiseletamine. Mikk Sarv ja Liinatsuraq

näitus
	Kaubeldakse kohaliku toodanguga: mee- ja
leivatooted, jahu, aedvili, käsitöö

16.00

Iisaku muuseumi õu
Kõnelevad ja laulavad Janika Oras ja Timo Kalmu

14 - 17	Tartu Seltside Maja / Pepleri 27

14 - 17 Werneri välikohvik

16 - 22 laat ja vanade tööriistade

Iisaku pulmalaulud

14 - 17	Tiigi Seltsimaja /Tiigi 11

India tantsudraama ja
	india tantsu õpituba

Iisaku muuseum

17.00

eest

Loodusretk

	Algus Iisaku Loodusmaja eest

Käsitöölaat ja õpitoad:
Karjapasuna ja roopillide meisterdamine,
paelapunumine ja klaasimaal

19.00

Naiste ja tüdrukute laulud. Laulusaladuste
lahtiseletamine. Janika Oras ja Väike Hellero

19 - 23 Vanemuise Kontserdimaja

Baltica avapidu –
Eesti ja teiste rahvaste
laulud ja tantsud

13.00

Kultuurikatla Aed

19 - 22

Pärimuspidu

Eesti folkloorirühmad ning pillimehed ja
	Venemaa, Sloveenia, Keenia ja Leedu külalised.
	Kihelkondade rahvarõivaste väljanäitus

20.00 Heinakübara valmistamise
20.00 Kaseviha tegemise õpituba
21.30

Pidu pillimeestega

• Lõuna-EestI | Rusi talu

Palve on muidugi, et lõng oleks koidest vaba: need putukad on
suureks ohuks hoolega hoitud museaalidele.

• Lääne-Eesti | Sassi-Jaani talu

KlausKohvik / Kalasadama 8

Mees ja tema kannel
Huvilistel on võimalik kohtuda kahe rahvakandlemängijaga, keda on kaardistatud Eesti Rahvusliku
	Folkloorinõukogu ja Eesti Pärimusmuusika
	Keskuse koostöös suvi 2012 - kevad 2013

15.00	Kultuurikatla Aed

15.00

Kultuurikatla Aed

	Külapeo laulumängud
(õpituba)
MTÜ Sabatants, laulumängud noortele ja
täiskasvanutele

17.00	Algus Kultuurikatla Aed

Pärandiretk Kalamaja
ajaloolistel radadel
19.00	Salme Kultuurikeskus

Tallinna pidu
Eesti ja välisrühmad ning pillimehed

festivaliklubi ja filminurk
Tants, laul, pillimäng

Festivali kordaminekuks võib iga soovija ka oma väikese panuse anda.
Õhtuse kontserdi ajal viib Iisaku Muuseum läbi paelapunumise töötoa. Selleks ootame kõiki, kel kodus üleliigseid lõngajääke, neid festivali töötoa jaoks annetama. Nii
saavad uue elu kodus mõttetult kapiruumi raiskavad ülejäägid.
Teie annetused võetakse tänuga vastu Iisaku Kunstide Koolis ja Iisaku Muuseumis.
Kaugemalt rahvas võib oma lõngakerad kaasa võtta 9. juunil Iisaku laadale tulles, sest
just muuseumi ümber laat ju toimubki.

13 - 18	Paikkondlik pärimus taluõuedel

Uudistamist ja kaasategemist kõigile, kes
tahavad teada, mida tehakse üleaedsete –
lätlaste, venelaste ja ingerisoomlaste juures

22.00	Kultuurikatla Aed

Iisaku muuseum ootab lõngakerasid

Juhendab regilauluansambel Tink-Tingadi
Kombed, laulud, tantsud, mängud, käsitöö, toit

Eestis on olemas suur huvi endisaegse trummimängu vastu, ent puuduvad vastavad ülestähendused. Lätlaste Peteris Verebsi ja Antons
	Rutka koosmäng võiks siinkohal olla eestlastest
trummihuvilistele lähimaks eeskujuks

Taimedega värvimise
õpituba

Linnulaulu õpituba

Naabrite õu

Heinalinnu tegemise
õpituba

17 - 18	Kesklinna park

	Naiste laulupesa

12.00

17.00

18.00

12.00	Kuie koolimaja

Arutelu – pärimuskultuuriga seotud mõisted ja
pärimuskultuur tänapäeval

	Trummimängu õpituba

õpituba

Eesti folkloorirühmad ning pillimehed ja India,
Jordaania, Läti külalised. Järgneb tants
pillimeeste saatel

	Mõtteõu

Kaseviha tegemise õpituba

Laululava

Pärimuspidu

Kultuurikatla Aia kohvik

17.00

	Kaasategemist kogu perele

16.00

Matk „Krahv Bergi
jälgedel” | Algus Sangaste lossi

Iisaku Gümnaasiumi hoov

	Lastepidu
16.00

Heinatoitude degusteerimine ja töötuba

Jalutuskäik Eesti liigirikkaimas dendropargis,
mille rajanud maailmakuulsa Sangaste rukkisordi
aretaja ja Sangaste lossi ehitaja Krahv Berg

Iisaku kirik

Vähetuntud rahvakillu laule vahendab
folklooriansambel Suprjadki

15.00

16.30

Vikati teritamise töötuba
ja heinakuhja tehnikate
ette näitamine

11.00

• Põhja-Eesti | Pulga talu
• Saared | Roosta talu
14.00

Kuie koolimaja

Pärimuskultuuri alaste
	väljaannete tutvustus
Esitletakse 2013. aastal ilmunud värskeid teoseid

15.00	Sutlepa kabel

	Lääne-Eesti saarte
	vaimulikud laulud
Laulab Tallinna muhulaste folkloorirühm
Munuksed

16.00

Rändpüügimaja rand

	Merelaulud
17.00	Kerase talu mets

	Metsalaulud
18.30	Kiigeplats

Lõpusimman
Baltica festivali lõpetamine, laulmine ja
tantsimine Eesti ja välisrühmade eestvedamisel

□ Photo’s (digital) – leaflets

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Address of the Organizing Committee
Estonian National Folklore Council / CIOFF® Estonia
BALTICA 2013
J. Vilmsi 55, 10146 Tallinn, Estonia
Tel/fax: +372 601 57 27

E-mail: cioff-estonia@cioff.org

www.folkloorinoukogu.ee

Millist
unelaulu
laulaksid oma
lastele?

Mis värvi
olid sinu
vanavanaema
silmad?

Päri mu keel
Päri mu laul
Päri mu muusika
Päri mu rõõm
Päri must parim
Päri iga päev natukene
Pärimust

Kust kandist
on pärit sinu
vanavanemad?

Milline on
sinu pere
lemmikretsept
läbi aegade?

Milline oli sinu
lapsepõlve lemmikmäng?

Milline ehe
on sinu
perekonna
aare?
Miks sa teed
jaanipäeval
tuld?
LOGO

kasutamine
er i n ev a t el
p i n da d el

Toimetus: tekst Kairi Leivo, kujundus Kärt Einasto

®

Oled sa märganud neid sõrmejälgede ja käekumeruste
vaevu aimatavaid lohke, mis veel enne Sangaste lossini
jõudmist kätte paistavad. Juba mõisa südant ümbritsevas punases tellisemüüris on nad näha. Need on jäljed,
mis olnud aegade tagant siinseid mehi mäletavad.
Neid, kes tegid võimalikuks mõisniku soovi – vormisid savi ja küpsetasid tellised, millest krahv lasi
hingevalu leevendamiseks uhke lossi ehitada. Aga
märke on meestest veel, kui laugjaid põlde vaadata, mis
metsatukkade, harunevate teede ja taamal kerkivate
kuplitega avarateks maastikumustriteks kirjutuvad.
Neil põldudel, mida selle kandi mehed harisid, jõudis
krahvist rukkiaretaja ühe maailma vanima leivavilja
sordini, mis kohale üle ilma tunnustust tõi.
Nagu ikka seisid meeste kõrval naised, kes kodupaiga armastuse, ilu, õpetused ja mõistmised seeliku-,
vöö- ja kindakirjadesse kirjutasid. Või laulu, luuletuse,
pildi, portselani või savi sisse panid.
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