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12 - 13 Raekoja plats

 VäägVeRe külakapell

12 - 17 kesklinna park 

 lastepesa
 kõik vanad head lastemängud ja vahva 
 meisterdamisepesa kogu perele

14 - 17 tiigi seltsimaja /tiigi 11

 IndIa tantsudRaama ja  
 IndIa tantsu õpItuBa 
 india shrustii Multicultural Centre  
 folkloorirühm ja Pille roosi

14 - 17 tartu seltside maja / pepleri 27

 Vene RahValaulupäeV
 eesti ning venemaa folkloorirühmad ja 
 Marina kuvaitseva

14 - 17 Werneri välikohvik

 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-, mängu-  
 ja 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

17 - 18 kesklinna park

 naIste laulupesa 
 naiste ja tüdrukute laulud. laulusaladuste  
 lahtiseletamine. Janika oras ja väike hellero

19 - 23 Vanemuise kontserdimaja

 BaltIca aVapIdu –  
 eestI ja teIste RahVaste  
 laulud ja tantsud 

4. juuli | TARTU

X Tartumaa trallam

5. juuli | IISAKU 6. juuli | TALLINN

Kalamaja

5. juuli | SANGASTE

Sangaste lossi õuel

7. juuli | TALLINN

Eesti Vabaõhumuuseum

11.00 Iisaku muuseum

 loeng IIsakumaa  
 poluVeRnIkutest
 anne nurgamaa räägib, kes nad on, kas neid on  
 veel praegugi ja milline on nende kultuur

12.00 Iisaku muuseumi õu

 IIsaku pulmalaulud
 kõnelevad ja laulavad Janika oras ja timo kalmu

13.00 Iisaku muuseum 

 loeng IIsaku kIhelkonna  
 RahVaRõIVastest
 rahvarõivaste kujunemisest ja muutustest teeb  
 ülevaate kaili Maasikmäe

14.00 Iisaku kirik 

 IsuRI, Vadja, VanausulIste  
 RahValaulud ja VaImulIkud 
 VäRsId
 vähetuntud rahvakillu laule vahendab  
 folklooriansambel suprjadki

15.00 Iisaku gümnaasiumi hoov

 lastepIdu
 kaasategemist kogu perele

16.00 loodusRetk
 algus iisaku loodusmaja eest

16.00 käsItöölaat ja õpItoad:
 karjapasuna ja roopillide meisterdamine,  
 paelapunumine ja klaasimaal

19.00 laululava 

 päRImuspIdu 
 eesti folkloorirühmad ning pillimehed ja india,  
 Jordaania, läti külalised. Järgneb tants  
 pillimeeste saatel

16 - 22  laat ja Vanade tööRIIstade  
 näItus
 kaubeldakse kohaliku toodanguga: mee- ja  
 leivatooted, jahu, aedvili, käsitöö

16.00 VIkatI teRItamIse töötuBa  
 ja heInakuhja tehnIkate 
  ette näItamIne

16.30 heInatoItude degusteeRI- 
 mIne ja töötuBa 

17.00 matk „kRahV BeRgI  
 jälgedel” | algus sangaste lossi 
eest
 Jalutuskäik eesti liigirikkaimas dendropargis,  
 mille rajanud maailmakuulsa sangaste rukkisordi  
 aretaja ja sangaste lossi ehitaja krahv Berg

17.00 kaseVIha tegemIse õpItuBa

17.00 heInalInnu tegemIse  
 õpItuBa

18.00 taImedega VäRVImIse  
 õpItuBa

19 - 22 päRImuspIdu
 eesti folkloorirühmad ning pillimehed ja  
 venemaa, sloveenia, keenia ja leedu külalised.  
 kihelkondade rahvarõivaste väljanäitus

20.00 heInaküBaRa ValmIstamIse  
 õpItuBa

20.00 kaseVIha tegemIse õpItuBa

21.30 pIdu pIllImeestega

11.00 kultuurikatla aia kohvik

 mõtteõu 
 arutelu – pärimuskultuuriga seotud mõisted ja  
 pärimuskultuur tänapäeval

12.00 kultuurikatla aed

 naaBRIte õu
 uudistamist ja kaasategemist kõigile, kes  
 tahavad teada, mida tehakse üleaedsete –  
 lätlaste, venelaste ja ingerisoomlaste juures

13.00 klauskohvik / kalasadama 8

 mees ja tema kannel
 huvilistel on võimalik kohtuda kahe rahvakandle- 
 mängijaga, keda on kaardistatud eesti rahvusliku  
 folkloorinõukogu ja eesti Pärimusmuusika  
 keskuse koostöös suvi 2012 - kevad 2013

15.00 kultuurikatla aed 

 tRummImängu õpItuBa
 eestis on olemas suur huvi endisaegse trummi- 
 mängu vastu, ent puuduvad vastavad üles- 
 tähendused. lätlaste Peteris verebsi ja antons  
 rutka koosmäng võiks siinkohal olla eestlastest  
 trummihuvilistele lähimaks eeskujuks

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

22.00 kultuurikatla aed

 festIValIkluBI ja fIlmInuRk
 tants, laul, pillimäng

12.00 kuie koolimaja

 lInnulaulu õpItuBa
 Juhendab regilauluansambel tink-tingadi 

13 - 18 paikkondlik pärimus taluõuedel
 kombed, laulud, tantsud, mängud, käsitöö, toit 

 • lõuna-eestI | Rusi talu

 • lääne-eestI | sassi-jaani talu

 • 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

IIsaku muuseum ootaB lõngakeRasId

Festivali kordaminekuks võib iga soovija ka oma väikese panuse anda.  
Õhtuse kontserdi ajal viib Iisaku Muuseum läbi paelapunumise töötoa. Selleks oot-

ame 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. 
Palve on muidugi, et lõng oleks koidest vaba: need putukad on  

suureks ohuks hoolega hoitud museaalidele. 





 

□ Photo’s (digital) – leaflets 
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Oled sa märganud neid sõrmejälgede ja käekumeruste 
vaevu aimatavaid lohke, mis veel enne Sangaste lossini 
jõudmist kätte paistavad. Juba mõisa südant ümbritse-
vas punases tellisemüüris on nad näha. Need on jäljed, 
mis olnud aegade tagant siinseid mehi mäletavad. 
Neid, kes tegid võimalikuks mõisniku soovi – vor-
misid 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 kodu-
paiga armastuse, ilu, õpetused ja mõistmised seeliku-, 
vöö- ja kindakirjadesse kirjutasid. Või laulu, luuletuse, 
pildi, portselani või savi sisse panid. 

Toimetus: tekst Kairi Leivo, kujundus Kärt Einasto

Mis värvi  
olid sinu  

vanavanaema 
silmad?

Milline on  
sinu pere  

lemmikretsept 
läbi aegade?

Kust kandist  
on pärit sinu  

vanavanemad? 

Millist  
unelaulu  

laulaksid oma 
lastele?

Milline ehe  
on sinu  

perekonna 
aare?

Miks sa teed 
jaanipäeval 

tuld?

Milline oli sinu 
lapsepõlve lem-

mikmäng?
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