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PÄ RI M U S P E O  M E E L E S P E A :

• Pärimuspeo teeme ühisel jõul ja osalusel.

• Jaaniaeg on pidu meis eneses ja kogukonna keskel.

• Pidutse rõõmsalt ja heasoovlikult, tantsi ja laula südamest. 
 Naudi iga hetke ja ole kohal, saa osa ka teiste esitustest ja  
 tegemistest.

• Ühine julgelt teistega või leia sobiv aeg ja koht pill kä  e või  
 laul eest võ  a. 

• Tutvu ja sõbrune väliskülaliste ning nende kultuuriga.

• Julgusta ise ka teisi kaasa lööma, vajadusel juhenda ja toeta.

• Hoia loodust ja kaunist peopaika, ela rohelist elu ja säästa  
 keskkonda.

• Jälgi ohutust tule ääres, lisa ka oma okseraag tulle ja  
 tunneta jaanitule maagiat.

• Kogu endasse nende päevade pikkus ja ööde valgus,  
 taimede vägi, linnulaul, looduse lõhnad ja rohukaste  
 tervendav mõju.

• Kasuta targas   selle salapärase aja armuloitse,  
 südamesoove ja rahanõidust. Jaanituli ei salli purjus ja kurja  
 inimest.

Lõke

PÄ RIÄ R

• • The success of the fes  val is a joint eff ort.

• Midsummer is a  me for celebra  on by ourselves and with  
 the community.

• One should celebrate joyfully and in good manner, by  
 dancing and singing along.

• Seize the moment and be present, but do not forget about  
 others.

• Have the courage to join in or if the  me and place is right,  
 take the lead yourself.

• Meet the foreign par  cipants and learn about their culture,  
 music and people

• Encourage people to join in, give instruc  ons and off er  
 support.

• Take care of the nature and the fes  ve grounds, think green  
 and preserve the environment.

• Keep safe near the bonfi re. Place your own twig in the fi re  
 to feel the midsummer magic.

• Enjoy the long days and the white nights, the power of the  
 plants, the singing birds, the smell of nature and the healing  
 eff ect of dew on the grass.

• Use wisely the love spells, the heart’s desire and the money  
 witchcra   of this mysterious  me.
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Tervitan teid Moostest, armsad pidulised!
Rahvusvaheline pärimuspidu Bal  ca 2016 toimub sedakorda 
lähemal koduõuele ja keskkonnale, kus on meie päritud laulude 
ja lugude kodupaik. Tõstame ühiselt peo keskmesse esiemade ja 
-isade pühadepidamise kuns   imeilusal jaaniajal. Astume argi-
sest maailmast hetkeks pühademaailma. Katsume omal nahal, 
kas see on meie kiires ja ru  avas elus üldse võimalik.

Nii pidu, see kaunis hetk, kui tulevik, lootustrikkalt ikka see ilu-
saim ja tervem, sünnib meie ühistegevuse ja pingutuse 
tulemusena. Mooste elanikuna olen uhke meiekandi toredate 
inimeste üle, kes tulid ja haarasid härjal sarvist. Koos edenesid 
peo e  evalmistustööd ning ühistööna saime palju kodukoha 
tegemist vajavaid asju tehtud. Mooste pärimuspäev tervitab 
teid oma uhkes ilus. Suur tänu tegijatele!

Ees  maa jaaniõhtud, mis toimuvad väga paljudes kaunites 
paikades üle meie kodumaa, on kokku koondanud samu   hul-
galiselt entusiaste. Ikka selleks, et jaanitule koht oleks korras ja 
valmis peokülalisi võõrustama, et laulud oleks selged ja pillihelid 
sõrmede alt tõrgeteta voolamas. Suur kummardus teile, kes te 
olete seotud! Vanamõisa jaanipüha koondab meid kõiki ühele 
peoplatsile, et oma pärimusest pakatavatele päevadele väärikas 
punkt panna lauldes, tantsides, pilli mängides. Kogemusi jaga-
des. Aitäh eestvedajatele!

Bal  ca poeb põue ja kodu küla õue! Hoidkem väravad lah  !

Krista Sildoja, Bal  ca pärimuspeo sisujuht

Greetings from Mooste, my beloved participants!Greetings from Mooste, my beloved participants!

The interna  onal folklore fes  val Bal  ca 2016 is taking place 
closer to homeyards and the environment, closer to the home 
of our inherited songs and stories. This year, the beau  ful way 
our ancestors celebrated the midsummer  me is at the heart 
of the fes  val. For this, we are leaving behind our everyday 
life and stepping into the  me of holidays. We will at least try 
whether it’s even possible in our fast and hasty lives.

The lovely celebra  on and a brighter future it will bring is the 
result of our joint ac  vi  es and eff ort. As a resident of Mooste, I 
am proud of the wonderful people in our community for taking 
advantage of this opportunity. Together we made good progress 
in preparing for the fes  val and got a lot of work done for our 
home place. Mooste Heritage Day welcomes you to its glory 
and beauty. We are grateful to all the contributors!

Tradi  onal Estonian Midsummer celebra  ons taking place in 
beau  ful places all over the country have also brought together 
many enthusiasts. All this for a common purpose - so that 
the bonfi re site would be set and ready to host the guests, 
that songs would be learned and that musicians would be 
ready to entertain the crowds with the sweet sounds of their 
instruments. Thank you very much to everyone involved! The 
Midsummer Day celebra  on in Vanamõisa brings together all of 
us to one of the fes  ve grounds to end our tradi  onal days of 
heritage by singing, dancing, and playing musical instruments. 
By sharing experiences. Thank you to the organisers!

Bal  ca will make its way to people’s hearts and to their home 
village yards! Let’s keep the gates open!     
Krista Sildoja, Bal  ca crea  ve leader
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10:00 Sõira valmistamise õpituba  Veski  10 kohta, 15 €

11:00  Näituse avamine. Mooste Rahvamuusikakooli õpilased Rahvamuusikakool tasuta 
 
 Rõõmutriibiku kudumine käsitelgedel  Ämblikumaja  tasuta
 
12:00  Tere tulemast laste-, laada- ja toidualale! Avatud on vaba lava
 
 Lä  : Tarkški Viinavabrik sissepääs peopaelaga 

 Tallinna Tugikeskus Juks näitetrupi etendus Väravamäng Folgikoja fuajee  sissepääs peopaelaga

  Võru muusikakooli ja loovuskooli kandleõpilased Rahvamuusikakool  sissepääs peopaelaga

  Ringmängud folklooriansambel Kõivokõsõ eestvõ  el  Lasteala  tasuta

 Päevapiltnik John pildistab pidulisi seni, kuni soovijaid jätkub Sepikoja juures foto 3 €

 Lillepärgade punumine Lasteala tasuta

 Astridi käsitöötuba Lasteala  1 €

 Sepp Roome   õpituba Sepikoda 10 kohta, 5 €

 Savivile voolimine (12-14) MoKS-i kelder 3 €

 Dendrotoopia. Evelyn Grzinichi joonistused puude salaelust (12-20) MoKS tasuta



 Püsinäitus. Ilme ja Riho Kuld. Katrin Kuld. Ignace Roosen(12-16) Rahvamuusikakooli kelder tasuta

12:30  Šveits: alpisarvede ansambel Les Anciens de La Farandole  Laada-ja toiduala  tasuta 
 ja nende kodused hõrgu  sed

 Seto leelokoor Madara´  Silotorn  tasuta

13:00  Gruusia: Chveneburebi  Folgikoda  sissepääs peopaelaga

14:00  Leedu: Visi  Häärber  sissepääs peopaelaga

 Poola: Istebna  Laada-ala  tasuta

 Naisansambel Rainka ja seeniorite ansambel Eluõied  Külalistemaja  sissepääs peopaelaga

 Jutuvestja Silvi Jansons  Ämblikumaja  sissepääs peopaelaga

 Lillepärgade punumine Lasteala  tasuta

 Anne-Ly punumistuba  Lasteala 1 €

 Mõisaekskursioonid peokülalistele Külalistemaja 2 €

 Saunavihad ja saunajutud saunameeste Ülo ja Mardiga Veski hoov tasuta

14:30  Venemaa: Ugrada  Meistrite hoov  tasuta

 Seto muinasju   Svetalt  Folgikoja fuajee tasuta

 Astridi käsitöötuba Lasteala  5 €

 Sepp Roome   õpituba Sepikoda 10 kohta, 5 €



15:00  Valgevene: Guda  Folgikoda  sissepääs peopaelaga

 Šveits: alpisarvede ansambel Les Anciens de La Farandole ja  Viinavabrik  sissepääs peopaelaga

 Soome: Hämy  

 Tartu parmupilliak  iv  Rahvamuusikakool  sissepääs peopaelaga

 Võru Kandle kapell     
  Laada-ala  tasuta

 Tule tutvu lõõtspilliga! Ansambel Moisekatziq näitab e  e Silotorn  tasuta

 Siiditrükkimine, Bal  ca sümboolika (15-17) MoKS-i kelder kolm tõmmist 1 € 

 Keraamikatöötuba Laada-ala 3 €

 Jaaniks puhtaks! Ehtne suitsusaun kutsub leili võtma Veski hoov soovituslik annetus 

15:30  Rahvamuusikaansambel Siller  Folgikoja fuajee  sissepääs peopaelaga

 Seto leelokoor Ilotsõõr Laada-ala tasuta

 Jutuvestja Helju Kalme Külalistemaja sissepääs peopaelaga

 Lüü-Türr Sepikoda  tasuta

 Tantsurühm Vormsi Meistrite hoov tasuta

 Võrukeelsed lastelaulud Egle Vodi eestvõ  el Lasteala tasuta 

 Elvi Nassari linateemaline õpituba Laada-ala  tasuta

16:00  Ukraina: Rozhanytsia  Häärber  sissepääs peopaelaga

 Seto leelokoor Helmekaala Sepikoda sissepääs peopaelaga

 Rahvamuusikaansambel Jauram Meistrite hoov  tasuta

15:00  Valgevene: Guda 0  Folgikoda  sissepääs peopaelaga



 Märjamaa Gümnaasiumi I klassi lapsed Lasteala tasuta

 Tule tutvu suupilliga! MuusikMees näitab e  e Silotorn tasuta

 Bal  ca ajalooraamatu “Üheksa esimest sõnas ja pildis” esitlus Viinavabrik tasuta

 Tule tutvu suupilliga! MuusikMees näitab e  e  Silotorn  tasuta

17:00  BALTICA PIDULIK AVAPIDU Folgikoda  sissepääs peopaelaga

 Avasõnad ja tervitused, pärimuskultuuri auhinna üleandmine, 
 oma- ja välismaised laulud, tantsud ja pillilood

19:00  SIMMAN  Folgikoda  tasuta

 Pidulisi kaasavad väliskülalised ning meie omad Moisekatziq, 
 Röntyskä, kapell Lustpill, Hõpõhelme´ja Meremäe mehe´, 
 Väike Hellero, Kadrina Kadrid, Lüü-Türr, Õie-Maarja-Jaan Sarv, 
 Mooste Rahvamuusikakooli lõõtsapoisid ja pilliklubilised, 
 tantsurühm Värten

21:00  Mooste jaanitule süütamine  Lõkkeplats tasuta
 Rahvamängud, laulud, tantsud ja pillilood   

23:30  Mooste pärimuspäeva lõpetamine Lõkkeplats 
 Õhtulaulud kustuva lõkke ääres   

00:30  Tuhkwizza öölaiv unetutele  Folgikoda  tasuta

Folgikoda  sissepääs peopaelagad17:00  BALTICA PIDULIK AVAPIDUIB PL A



Moo s t e  m õ i s a  k a a rt M o o s t e  m õ i s a  k a a rt 
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1. RAHVAMUUSIKAKOOL
2. VIINAVABRIK
3. ÄMBLIKUMAJA
4. JAANITULEPLATS
5. SILOTORN
6. FOLGIKODA
7. LASTE-, LAADA- JA TOIDUALA
8. MEISTRITE HOOV
9. MOKS KUNSTIKESKUS
10. KÜLALISTEMAJA
11. SEPIKODA
12. VESKI JA SAUNAD
13. PARKIMISALA
14. HÄÄRBER
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Rändnäitus “Pärand elab” Travelling exhibi  on 
“Heritage lives on”
Ees   vaimse kultuuripärandi nimistu rändnäitus on kolm 
aastat mööda Ees  t ringi rännanud, kutsudes märkama 
ja väärtustama põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, 
kombeid ja tavasid, mis on meile ja meie kaasmaalastele 
olulised ja omased. Lapsi ootavad töölehed ja värvi-ise-
pildid. Näituse on kokku pannud Rahvakultuuri Keskuse 
Vaimse pärandi osakond.
The aim of the travelling exhibi  on by the Folk Culture Centre’s 
Chamber of Intangible Heritage is to appreciate the tradi  ons, 
knowledge and skills of our ancestors. The exhibi  on has travelled 
Estonia for three years and also has ac  vi  es for children.

Sõira valmistamise õpituba Workshop: making sõir 
(sour milk cheese)
Moostekandi taluperenaine Triinu Koor kutsub sõira
valmistamise õpituppa, kus ta räägib sellest, kuidas ta 
lehmadega askeldab, kuidas neid lüpsab, mis piimast 
saab ja mida ei saa ning kuidas valmistada sõira, mis on 
jaaniajale sobilikem toit. Õpituba kell 11 Mooste veskis.
Local farmer Triinu Koor will teach how to use cow’s milk, how to 
make sõir, one of the most tradi  onal Midsummer foods.

Näituse “Mooste mõisa vaateid 1940nda aasta 
fotodel, teadetega kohalikest külapillimeestest” 
avamine Opening of the exhibi  on “Views of Mooste 
Manor from the 1940s with messages from local 
village musicians”

Näituse koostaja Krista Sildoja räägib fotode avastamislugu,
laulutundja Urmas Kalla jutustab kohalikest ennesõja-
aegsetest külapillimeestest, Mooste Rahvamuusikakooli
õpilased kos  tavad pillilugudega. Algus kell 11 Mooste
Rahvamuusikakoolis.
The compiler of the exhibi  on, Krista Sildoja, will introduce the 
discovery of the photos, song expert Urmas Kalla will tell stories 
about the local village musicians of the pre-war era, pupils of the 
Mooste Folk Music School will play instrumental tunes.

Rõõmutriibiku kudumine käsitelgedel Kni   ng a rug 
on a handloom
Olete oodatud Mooste Ämblikumajja, et talletada oma
peomeeleolu sõprussidemete kinnitamiseks ühisvaipa 
nimega Rõõmutriibik. Lõimed seab üles ning triipe aitab 
sä   da Mooste Ämblikumaja perenaine Marju Jänes. 
Teljed avatakse kell 11 ja kudumine kestab terve päeva.
All guests are invited to the Mooste Spider House from 11:00 un  l 
the end of the day to knit a rug together on a handloom.

Päevapiltnik Photographer 
Võimalus jäädvustada meeleolukas päev Bal  ca ametliku 
päevapiltniku juures, kes teeb pidulistest fi lmikaameraga 
fotosid pärimuspeo fotoseina taustal. Pildistamiseks on 
vajalik eelregistreerimine infopunk  s Külalistemaja ees, 
foto maksab 3 €. Päevapiltnikuks on John Grzinich Mooste 
Külalisstuudiost ning pildistamine leiab aset kell 12-17.
John Grzinich, the offi  cial photographer of Bal  ca is available from 
12:00-17:00 to take decorated Bal  ca photos.

Lillepärgade punumine Braiding of fl oral wreaths
Mooste tüdrukud korjavad päeva alguses suure hulga 



põllulilli, et peokülalised saaksid endale õhtuks ilusa pärja 
punuda. Kes ise ei oska, küsige nõu kaaslaselt ja eh  ge 
end! Anne-Ly Piirisilla juhendamisel saab aga kell 14.00 
lastealal punuda kauneid peapaelu.
Everybody can braid fl oral wreaths from fl owers and decorate 
hemselves according to Midsummer tradi  ons.

Astridi käsitöötoad ja keraamika õpitoad Handicra  
workshop of Astrid and po  ery workshop
Mooste Villakoja osavnäpp Astrid Allese ootab enda 
juurde huvilisi, kellele meeldib peenikest käsitööd teha. 
Kell 12 alustab Astrid lastealal kõigi soovijatega ehete 
valmistamist. Kell 14:30 saavad huvilised meisterdada 
vildist kas nõelapatja või lammast. Keraamika töötubades 
on võimalik valmistada savist väike loom, lind, kauss või 
savipill. Juhendajateks on keraamikud Helemall Maask,
Piret Orion, Krista Nagel, Karmen Kevvai laada-alal ning 
Piret Uus MoKS-i keldris.
Skilful handcra  er Astrid will teach to cra   pincushions or sheep out 
of felt and make jewelry. Also you can learn how to make a small 
animal, bird or a bowl out of clay under the supervision of local 
ceramists.

Sepp Roome   õpituba Workshop of blacksmith 
Roomet
Igapäevaselt sepahaamrit käes hoidev Mooste sepp 
Roomet Allese kutsub huvilisi sepatööd proovima. 
Hobusekabjanaelast saab sepitseda ilusa sõrmuse. Tulge 
ja katsuge! Sepp ootab teid Sepikojas kell 12.00 ja 14:30.
Blacksmith Roomet of Mooste is invi  ng everyone to try out his cra   
at 12:00 and 14:30 at the Mooste Forge.

Siiditrükkimine ja näitus MoKS-is Silk screen
prin  ng and an exhibi  on in MoKS
Rahvusvahelise Kuns  keskuse MoKS keldris on igal pidu-
lisel võimalik trükkida oma riide-esemetele Bal  ca 
pärimuspeo sümboolikat. Trükkida saab ajavahemikul 
15-17. Samas on avatud ka kohaliku kunstniku, Bal  ca 
pärimuspeo Mooste paikade kujundaja Evelyn Grzinichi 
joonistuste näitus puude salaelust. 
In the Interna  onal Arts Centre MoKS visitors can print symbols 
and designs of Bal  ca onto their clothes. There is also an exhibi  on 
of drawings about the secret lives of trees by local ar  st Evelyn 
Grzinichi.

Puuskulptuurid, siidisallid ja kollaaþid Wooden
sculptures, silk scarves and collages
Püsinäitus Mooste Rahvamuusikakooli keldris. Imeliste 
puuskulptuuride autoriteks on tunnustatud skulptorid 
Ilme ja Riho Kuld. Oma õhulised siidisallid on näitusele 
seadnud nende tütar Katrin Kuld ning kollaažid seintel on 
valmistatud väimees Ignace Rooseni poolt.
Permanent exhibi  on in the basement of Mooste Folk MusicSchool. 
Wooden sculptures by Ilme and Riho Kuld, silk scarves by their 
daughter Katrin Kuld and collages on the walls by their son-in-law 
Ignace Roosen.

Mõisaekskursioonid külalistele
Mooste mõisa ajaloost ja hoonete tänapäevasest 
kasutamisest jutustavad lugusid kohalikud giidid algusega 
kell 14:00. Palume oma osalus registreerida pärimuspeo 
infolauas Külalistemaja juures. Kestvus 90 minu  t, 
osavõtutasu 2 eurot. 



Lõuna-Ees   kandis jaanik, Läänemaa-Harjumaa kandis jaanistuli. Lõuna-Ees  s an   kuplitele Jaanimäe nimesid, 
tuli pidi olema pilgupüüdjaks kaugemalt vaatajaile ja omama külgetõmbejõudu. Muhus kohtab kutsesõnni 

nimetust - see süüda   nagu orien  iriks, kuni enamiku jaanituleliste saabumisel suur tuli põlema pandi.
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Ha r j um a a
Jaaniõhtu Ees   Vabaõhumuuseumis   
23. juuni kell 19.00 Tallinn
Muusika kostab metsas ja mere ääres, 
jaanitule kuma paistab erinevate ajastute jaanituleliste peale!

Vandjala pärimusjaanipidu     
25. juuni kell 14.00 Vandjala külas Jõelähtme vallas
Tule vaata, mis selle metstuka sees on! Pärimusterohke jaanipidu koos 
toreda külarahvaga erilises paigas!

H i i u m a a
Jaanilaupäev Hiiumaa Pärimusaidas    
23. juunil kell 12.00-14.00 Emmastes
Pärimuslikud laulud, tantsud, pillilood, vihtade meisterdamine, jutuvest-
mine, ravimtaimed ja nende vägi, jaaniussi valmistamine!

I d a - V i r um a a
Tagavälja jaaniõhtu     
23. juunil kell 20.00 Tagavälja talus Mäetaguse vallas
Jaaniõhtu söömaaeg peetakse tule ääres, seal on kindlas   piimast valm-
istatud road, saun ja vihtlemine on kohustuslik!

Jõ g evam a a
Juula küla jaanituli    
23. juuni kell 18.00 Juula külas Tabivere vallas
Kõik vanad ja noored Vooremaa Juulad ja Jaanid - tulge rõõmsalt Juula 
jaanitulele!
Kalevipoja Koja jaaniõhta   
23. juuni kell 18.00-22.00 Kääpa külas Saare vallas
Kalevipoja Koja jaaniõhtal saad natke osa Kodavere nuka tegudest ja 
lugudest!

Jä rvam a a
Kurla jaaniõhtu    
23. juuni Kurla külas Türi vallas
Põrguväravad, tuli. Kaunistamine, kiikumine, mäng, tants, laul. Söömine, 
ennustamine, üllatused. KUME koda.
Käsukonna jaaniõhtu    
23. juuni kell 20.00 Käsukonna külas Imavere vallas
Tähistame koos ja ehedalt jaanilaupäeva Kesk-Ees  s Käsukonna külas!

L ä ä n em a a
Kuijõe küla jaaniõhtu    
23. juuni kell 19.00 Kuijõe külaplatsil Läänemaal
Mõnus olemine koos lõkke, laulu, tantsu, maitsvate roogade, põnevate 
e  evõtmiste ja pillimänguga.
Salevere Salumäe jaaniõhtu   
24. juuni kell 18.00 Salevere külas Hanila vallas
Tule osa saama rahvalikust jaanikust maagilisel Salevere Salumäel koos 
Hanila Laulu-ja Mänguseltsiga!
Vormsi valla jaaniõhtu   
23. juuni kell 20.00 Hullo külas Vormsi saarel
Mõnus Vormsi saare jaaniõhtu!
Üdrumale ühtekokku    
22. juuni kell 20.00 Üdruma külas Kullamaa vallas
Üdrumale ühtekokku ürgselt ühinedes üldiselt ümisedes üsna ümber 
üritades üleöö üldsust ülistades!

L ä ä n e - V i r um a a
Kunda linna jaaniõhtu   
23. juuni kell 20.00 Kunda rannas
Võtame vastu võidutule ja süütame jaanilõkke!

H a r jr
Jaaniõh
23. juuni i k
Muusika kost
jaanitule kuma

Vandjala pärim
25. juuni kell 14.0
Tule vaata, mis selle m
toreda külarahvaga eril

H i i u m a a
Jaanilaupäev Hiiumaa P
23. juunilii  kell 12.00-14.00 Em
Pärimuslikud laulud, tantsud, pillil
mine, ravimtaimed ja nende vägi, ja

I d a - V i r um a a
Tagavälja jaaniõhtu   
23. juunil kell 20.00 Tagavälja talus Mä0 ag al
Jaaniõhtu söömaaeg peetakse tule ääres, seal
istatud road, saun ja vihtlemine on kohustuslik!kk

Jõ g evam a a
Juula küla jaanituli   
23. juuni kell 18.00 Juula külas Tabivere vallasbü
Kõik vanad ja noored Vooremaa Juulad ja Jaanid - tulgaa
jaanitulele!e
Kalevipoja Koja jaaniõhta õ  
23. juuni kell 18.00-22.00 Kääpa küli
Kalevipoja Koja jaaniõhtal saad natkea
lugudest!
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Uudeküla jaanik    
23. juuni kell 21.00 Uudekülas Tamsalu vallas
Uudeküla külaplatsil noored ja vanad koos, pühitseme jaanikut rõõmsalt 
ja mõnusalt!

Pä r n um a a
Allikukivi jaaniõhtu    
22. juuni kell 19.00 Allikukivil Tihemetsa külas Saarde vallas
Tule Allikukivi jaanitulele!
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi jaanituli  
23. juuni kell 19.00 Kurgja-Linnutaja talus Vändra vallas
Kurgja rahvuslik jaaniõhtu - teeme läbi jaanipäevakombed, laulame, 
tantsime ja meisterdame!
Kihnu jaanituli    
23. juuni kell 20.00 Linakülas Kihnu vallas
Traditsiooniline Kihnu saare jaanituli - põletame paa   ja peame pidu!
Rääma jaanituli    
22. juuni kell 18.00 Pärnu linnas
Mõ  es esivanematega ja koos kogukonnaga jaaniõhtul!
Vanakooli jaaniõhtu    
22. juuni kell 18.00 Raeküla Vanakooli Keskus Pärnu linnas
Jaanipäev on iidne suvepüha, aasta tähtsam püha!

P õ l vam a a
Jaanipidu Ahjal    
23. juuni kell 21.00 Ahja mõisapargis Ahja alevikus
Ahja kultuurimaja kollek  ivid, külalised Poolast, tantsuks ansambel 
Vanaviisi kutsuvad Ahja jaanipeole!
Pääsna pärimuslik jaaniõhtu   
23. juuni kell 17.00 Pääsna külas Räpina vallas
Pääsna pärimuslik jaaniõhtu lauldes ja tantsides koos piirkonna ini-
mestega jaanitule juures!
Jaanipäev Põlva Talurahvamuuseumis  
23. juuni kell 15.00 Karilatsi külas Kõlleste vallas
Pärimuslik jaaniõhtu Karilatsis - Mooste Rahvamuusikakool, leelokoor 
Madara’, külalised Lä  st ja Gruusiast.
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juunuuu i kell 21.00000000  Ahja mõisapargis Ahja alevikus
Ahja kultuurimaja kollek  ivid, külalised Poolast, tantsuks ansambel 
Vanaviisi kutsuvad Ahja jaanipeole!
Pääsna pärimuslik jaaniõhtu   
23. juuni kell 17.00 Pääsna külas Räpina vallasaa
Pääsna pärimuslik jaaniõhtu lauldes ja tantsides koos piirkonna ini-ns
mestega jaanitule juures!
Jaanipäev Põlva Talurahvamuuseumis  
23. juuni kell 15.00 Karilatsi külas Kõlleste vallaslK s
Pärimuslik jaaniõhtu Karilatsis - Mooste Rahvamuusikakool, leelokoor a
Madara’, külalised Lä  st ja Gruusiast.aatL

Ra p l a m a a
Keava Suveaia jaanituli   
23. juuni kell 18.00 Keava suveaias Kehtna vallas
Keava - ikka heaga!
Sikeldi küla jaanituli    
22. juuni kell 18.00 Meierei maja Sikeldi külas
Jaanipäeval saavad Sikeldis kokku kõik, kes tunnevad end Sikeldiga 
seotud olevat!
Jaanik Vana-Vigala hiies   
23. juuni Vana-Vigala külas
Vigala Folklooriselts Kiitsharakad kutsub hiie juurde pärimusli-
kule jaanilaupäevale!
Valtu-Nurme küla jaaniõhtu   
23. juuni kell 19.00 Valtu-Nurme külas Kehtna vallas
Pärimuslik jaanipidu koos Valtu-Nurme külarahvaga!

S a a r em a a
Elme mõisa jaanituli    
24. juuni kell 19.00 Endla külas Lääne-Saare vallas
Kolme küla - Endla, Kungla ja Vantri - seltside ühine jaanipidu 
Elme mõisapargis!
Undva küla jaanituli    
24. juuni kell 4 hommikul Maali talus Undva külas Kihelkonna 
vallas Koidust ehani ilmapuud eh  des - pärimuslik rannarahva jaaniaeg 
Saaremaal!
Võhma küla jaanituli    
23. juuni kell 20.00 Võhma Külamaja hoovis Mustjala vallas
Võhma külakogukonna ühine jaanituli, aga sel aastal rahvuslikus 
võtmes!

Ta rt um a a
XI Tartumaa trallam    
23. juuni kell 18.00 Raadi mõisapargis Tartus
Trallami kodukülaks on Raadi mõisapark kaheksa tegevusrohke õuega!
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Vanamõisa jaanipühal tähistame üheskoos üht olulisemat 
rahvakalendri tähtpäeva - laulame jaaniaja laule ja peame 
ühtehoidva ja kogukondliku külapeo. Jaanipäeval võtab teid 
vastu Bal  ca pere, et luua koos ühine jaanipäeva olemine. Pere 
on pikalt valmistunud selleks, et rõõmustada ühiselt suveaja 
alguse üle koos pillimängu, laulu ja tantsuga. Kokku saavad nii 
kodumaised osalised kui külalised mitme maa ja mere tagant. 
Kohaletulijad katavad jaaniaja söökide ja jookidega ühise 
pidulaua. Laulame koos ja tantsime ühises ringis elava muusika 
saatel. Loomulikult põleb ka püha jaanituli. Laeme end tervise ja 
hea väega! 

Vanamõisa jaanipüha perenaised Leanne Barbo ja Birgi  a Tints

Ko
pidu
saatel.
hea väeghh

Vanamõisa jaVV

On Midsummer Day in Vanamõisa we will celebrate together 
one of the most important days in our folklore calendar - we will 
sing the songs of Midsummer  me and host fes  vi  es for the 
whole community. On Midsummer Day you will be greeted by 
the Bal  ca family and together we shall create the fes  ve mood. 
The family has long prepared to enjoy the start of summer  me 
with the sound of musical instruments, singing and dancing. 
Both local par  cipants and guests from all over the world will get 
together in Vanamõisa. Everyone will set the common feast table 
with their tradi  onal Midsummer food and drinks. We shall sing 
together and dance to live music side by side. And of course, the 
sacred bonfi re will be lit. Let’s charge ourselves with health and 
with good power!

The hosts of Vanamõisa Midsummer Day Leanne Barbo and 
Birgi  a Tints
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Va l g am a a
Karula valla jaaniõhtu   
23. juuni kell 20.00 Lüllemäe külaplatsil Karula vallas
Kauni Karula kuplite vahel Lüllemäe külas saab toimuma pärimuspidu!
Tsirguliina jaaniõhtu    
23. juuni kell 18.00 Tsirguliina alevikus
Külapidu koos jaanilaulude, pärimustantsu ja laulumängudega. Meie 
oma pidu!

V i l ja n d i m a a
Tuhalaane jaanipidu    
23. juuni kell 18.00 Tuhalaane külas Karksi vallas
Jookseme rõõmuks-terviseks ning hiljem läheme sõnajalaõit otsima 
koos kallimaga!

Võr um a a
Antsla jaaniõhtu    
22. juuni kell 18.00 Antsla laululava pargis Anstla linnas
Jaan tuleb ummi latsi kaema 22. juunil Antslasse, mis om üts hää väega 
kotus!
Juba jaaniõhtu    
23. juuni kell 19.00 Juba külaväljakul Võru vallas
Juba jaaniõhtul kohtub külarahvas ja sõbrad, lõkke ääres saab tantsida 
ja ju  u puhuda hommikuni!
Sõmerpalu valla jaaniõhtu   
22. juuni kell 18.00 Osula Harjumägi Sõmerpalu vallas
Tule osa saama kolmekordsetest jaanidest!



15:00 Osalejate kogunemine ja peoks e  evalmistus Vanamõisa Vabaõhukeskus

16:00 Ühislaulmine  Palksaalis

17:00 Palume kõiki peolauda! Palksaalis 

  Ühisele söögilauale on oodatud kodused küpse  sed ja pärimuslikust jaaniajast inspireeritud toit  

17:30 Jaanitule süütamine ja ühistegevused peoplatsidel Lõkkeplats
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Ta n t s u p l at s
Šveits LES ANCIENS de LA 
FARANDOLE

Poola ISTEBNA

Soome HÄMY

Venemaa UGRADA

Nõmme pillikoor

Mooste Rahvamuusikakool

Võru Kandle kapell

Leigarid

Lä   TARKŠKI

Ukraina ROZHANYTSIA

Valgevene GUDA

Gruusia CHEVENEBUREBI

Mäng u p l at s
Kandleansambel LiUli

Birgi  a Davidjants

Rannapõngerjad

Pärimuslaulu seltsing

Delve ja Kāndla

Mummot

Karuohakas

Venemaa UGRADA

Tallinna Võru Seltsi 
folklooriansambel Liiso

Kaasike

L a u l u p l at s
Valgevene GUDA

Ukraina ROZHANYTSIA

Lä   TARKŠKI

Leigarite lauljad ja 
Lä   VILCENES

LÜÜ-TÜRR ja Gruusia 
CHEVENEBUREBI

Suprjadki

Bõliina

Žurba

Leedu VISI

20:30 Pärimuspeo lõpetamine Lõkkeplats
 

L õ k k e p l at s
MuusikMees ja teised 
pillimehed - kõik on oodatud 
oma pilli kaasa võtma ja leida 
endale sobiva hetke ja koha, 
kus pillilugu lah   lüüa! 



Pä ri m u s p i d u  Ba l t i c a  vä l i s k ü l a l i s e d

Läti TA R K s K ITA R K s K I  

Tarkšķi on folkloorirühm Lõuna-Lä  st, Iecavast. Rühma kuulub 
umbes 80 liiget, kellest lõviosa moodustavad eri vanuses lapsed. 
Viimasel ajal on rühma tegemistes ak  ivselt kaasa löönud ka 
terved perekonnad. Bal  ca 2016 raames jõuavad teie e  e Kareļi 
ja Bei  ņi perekonnad ning muusikutest tüdrukud.
Tarkšķi folkloorirühmas on au sees paljud traditsioonilised 
muusikainstrumendid - mandoliin, viiul, tsi  er, harmoonika, 
kannel, kontrabass jne. Tarkšķi rühmas tantsitakse kadrille ja 
paaristantse ning mängitakse traditsioonilisi mänge. Rühma 
noortele neiudele on viimasel ajal hakanud huvi pakkuma 
laulude laulmine, kus kõlab burdoon.  Rühma juht on Kris  ne 
Karele.

Tarkšķi is a folklore group from Iecava, Latvia, which is situated in 
Zemgale, the southern part of Latvia. There are about 80 people 
in the group, mainly children of diff erent ages, but a family 
group has also been ac  ve lately. In Bal  ca 2016 you will see 
two families - Kareļi and Bei  ņi families and some more musician 
girls.
Tarkšķi are very interested in playing diff erent tradi  onal musical 
instruments - mandolins, violins, zithers, harmonicas, bass, 
kokles, etc. They dance quadrilles, pair dances, and play games. 
Tarkšķi young girls have lately taken interest in singing drone 
bass songs. The leader of the group is Kris  ne Karele.
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Alates 1996. aastast tegutsenud Lä   folkloorirühm Vilcenes 
tutvustab lä   rahvalaulutraditsiooni ja rahvapärimust. 
Naistekollek  ivi nimi tähendab emaseid hunte ning nad laulavad 
laule sõdalaste pruu  dest, naistest ja emadest, kes ootavad 
mehi tagasi lahinguväljadelt. Nende kõrval tegutseb ka meeste 
lauluansambel Vilki ehk hundid, kelle repertuaar vastukaaluks 
koosneb sõdurite- ja sõjalauludest. Laulukollek  ivi Vilcenesi 
naised elavad tõeliselt pärimuslikul viisil, hoides elus vanu 
kombeid, tähistades pööripäevi ning pidades rituaalseid pere- 
ja elusündmusi ajaloolisel viisil. Nende missioon on järgida lä   
ja liivi hõimude 10.-13. sajandi eluviisi. Tõenäoliselt on laulud 
olnud ala   Bal   rahvaste elu osa, paljud laulud, eri   sõjalaulud, 
on säilitanud häs   oma traditsioonilise vormi ja kandub edasi 
meieni tänu nendele pühendunud folkloris  dele Vilcenese 
ansamblis.

The Latvian tradi  onal folk group Vilcenes (female wolves) are the 
counterpart to the more widely known male singing group Vilki 
(wolves); the members of Vilcenes, in fact, are the wives of the 
Vilki. Vilki has always diff eren  ated itself from other folk groups 
in that the repertoire consists solely of songs about soldiers and 
war. In accordance, the members of Vilcenes sing the songs of 
the brides, wives and mothers of those warriors from long ago, 
awai  ng their return from the fi elds of ba  le. Vilcenes see their 

L ät I  V I L C E N E SV I L C E N E S

main mission as a  emp  ng to recreate the tradi  onal way of life 
of the Latvian and Līv tribes of the 10th-13th centuries. They do 
this by celebra  ng the sols  ces, equinoxes and other agricultural 
fes  vals, including familial occasions such as weddings and 
bap  sms, as reconstructed from historical and archaeological 
sources. Song has seemingly always been a part of the peoples 
living in the Bal  cs, so many folk songs, especially those about 
war, have survived the centuries rela  vely unchanged from 
their original form, thus giving an added authen  city to the 
endeavours of these unique folklorists.
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L e e d u  V I S IV I S I

Pärimusmuusikutest koosnev ansambel Visi, kelle eestvedajateks 
on väga hea laulja ja üks parimaid Leedu traditsioonilise 
pillimuusika spetsialiste Evaldas Vyčinas koos oma abikaasa 
etnomusikoloogi Daiva Vyčinienėga. Sutar  nesid, arhailisi 
mitmehäälseid Leedu rahvalaule, esitav kollek  iv tutvustab 
leedukate rikkalikku pärandit.

The leader of the folklore group Visi is Evaldas Vyčinas. He is 
one of the best mul  -instrumentalists of Lithuanian tradi  onal 
instruments and also a very good singer. Evaldas Vyčinas, 
together with his wife Daiva Vyčinienė, are ethnomusicologists 
and they perform together with other par  cipants in folklore 
group VISI. The group will introduce the rich heritage of Lithuania 
and will perform tradi  onal polyphonic Lithuanian folk songs 
(surtar  nes).
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G r u u s i a  C HV EN E B U R E B IC HV E N E B U R E B I

Chveneburebi ansamblis on kaheksa vägevat gruusia meest, 
kes pärit erinevatest Gruusia riigi osadest. Nad esindavad 
igaüks oma küla traditsioone ja laulumaneere, tantsivad, 
lisavad esinemistesse ka Gruusia võitluskuns  de võ  eid ning 
mängivad Gruusia rahvapille. Ansambel korraldab regulaarselt 
ekspeditsioone Gruusia erinevatesse piirkondadesse, otsides 
ja avastades vanu laule ja nende eri variatsioone. Ka teevad 
nad palju tööd arhiivimaterjalidega ning laulutraditsioonide 
tutvustamisega oma riigis ja välismaal. Korraldatud on mitmeid 
kontser  uure üle Euroopa ja kaugemal, varasemalt on külastatud 
ka Ees  t ning esinetud Viljandi Pärimusmuusika Fes  valil.

Folk group Chveneburebi (Our People) consists of eight members. 
Each of them is from a diff erent part of Georgia, helping them 
to preserve their authen  c tradi  ons and manner of singing. In 
addi  on to singing, each member of the group can dance and play 
Georgian folk instruments. Each of them can sing all three voices 
and are dis  nguished by their special voice  mbres. Therefore, 
Chveneburebi has maintained the real, authen  c character and 
manner of performance. Chveneburebi regularly arranges folk 
expedi  ons in regions of Georgia. They work on discovering old 
folk songs, their diff erent variants and introducing them to the 
society. They also work on archive records of Georgian folk songs. 
The group performs Georgian folk concerts with full program, 

including folk songs and dances from all regions of Georgia, and 
some elements of Georgian mar  al arts.
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P O O L A  I S T E B N AI S T E B N A

Folklooriansambel Istebna on arvatavas   kõige vanem 
Poola folkloorirühm, ajalugu ulatub 1901. aastasse, mil 
mägilased alustasid oma esinemistega valitsejate ees. 
Nende traditsioonilised tantsud ja laulud on  hedalt seotud 
karjusekultuuriga, mida tõid Istebna külasse Valahhi hõimud 
13. sajandil. Ansambli tantsud on tõeliselt tähelepanuväärsed 
– need on Trójwieś Beskidzka tantsud. See on piirkond täpselt 
Poola, Tšehhi ja Slovakkia piiril ning selle moodustavad 
Istebna, Jaworzynka ja Koniakow. Tants nimega kapitan on vaid 
meestetants, kes saavad sellega näidata oma füüsilist jõudu ja 
oskusi. Tantsud on seotud peamiselt töökultuuri ja mägielanike 
igapäevaeluga, näidates mägilaste sitkust, oskusi ja füüsilist 
jõudu. Tantse saadavad keelpillimuusika ja traditsioonilised 
pastoraalide ehk karjaselaulude muusikainstrumendid. CIOFFi 
liige Istebna ansambel koosneb pea 40 liikmest, kes on peamiselt 
noored folkloorihuvilised vanuses 15–25 eluaastat. Bal  cal 
esindab Istebna 9 ansambliliiget.

The folk ensemble Istebna is probably the oldest Polish folk 
group, and one of the oldest in the world. Its history goes back 
to the year 1901 when the highlanders performed in front of 
the Austrian archduke Federik. Since The tradi  onal dances and 
songs of the ensemble are closely connected with the shepherd’s 
culture, which was brought to Istebna by the Wallachian tribes 
in the 13th century. The dances are very spectacular. They are all 

the tradi  onal dances of Trójwieś Beskidzka - the three villages 
of Istebna, Jaworzynka and Koniaków, a place on the Polish-
Czech-Slovakian border. There is a dance “kapitan”, danced only 
by men, who in very complicated fi gures show their physical 
strength and skills. The dances are mainly connected with the 
work and the highlanders’ everyday life. They are accompanied 
by tradi  onal music played on string instruments and tradi  onal 
pastoral instruments. The all-folk ensemble Istebna consists of 
40 members. They are, in majority, students aged 15-25. It is 
also a member of the Interna  onal Council of Organiza  ons for 
Folklore Fes  vals and Folk Art (CIOFF).
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S O OM E  H ÄM YH ÄM Y

Soomest, Oulust pärit noorte pärimusmuusikute ja -tantsijate 
ansambel - tantsuteater Hämy. Kaks muusikut ja heliloojat Erja 
Mesimäki ja Tapio Mie   nen mängivad tantsijate saateks nii 
traditsioonilist kui ka enda loodud pärimusmuusikat akordionite, 
mandoliinide ja kitarridega. Tantsijad on kokku kaheksa ning 
nad tegelevad kirglikult Soome traditsioonilise tantsu esitamise 
ja õpetamisega. Bal  ca pärimuspeole tulevad nad erinevate 
kohalike suvise pööriaja tantsude ja kommetega. Nad valdavad 
meisterlikult nii pidulikke menue  e kui ka kiireid polkasid Lääne-
Soomest, lisaks temperamentseid kadrille ja Karjala päritolu 
maanituse tantse. Tantsijad laulavad ka imeliselt mitmehäälselt 
ning nad kannavad rahvarõivaid erinevatest Soome osadest.

The group is comprised of the dancers and musicians of Dance 
Theatre Hämy from Oulu. The musicians are Erja Mesimäki, who 
plays the 5- and 2-row accordions and the mandolin, and sings, 
together with Tapio Mie   nen, who plays the guitar, the mandolin 
and the 2-row accordion, and sings. They are professional folk 
musicians who work as musicians in various ensembles, as 
composers and as pedagogues. They are interested in both new, 
composed folk music and tradi  onal material. The dancers are 
all either professional dancers or experienced amateur dancers. 
They are all connected with a burning passion for Finnish folk 
dance and are highly skilled in the fi eld. Hämy will bring to the 
Bal  ca 2016 fes  val from diff erent local areas a repertoire of 
tradi  onal dances that fi t well in the Midsummer period. The 
group masters both the ceremonial minuets and the boisterous 

polskas of Western Finland in addi  on to the temperamental 
quadrilles and acroba  c maanituses of Karelian descent. The 
ensemble’s musical dancers also sing gorgeously in polyphony 
and wear na  onal costumes from diff erent parts of Finland.
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S V E I T S  L E S  A N C I E N S  d e  L A  FA RA N D O L E

Les Anciens de La Farandole on grupp endisi ak  ivseid tantsijaid ja 
muusikuid kuulsast La Farandole ansamblist, kes ka vanemas eas 
kannavad koos edasi ajalugu ja traditsioone. Ansambel koosneb 
kuuest muusikust, lipuviskajast ning käsitöö ja toidu tegijatest. 
Muusikud mängivad tüüpilist Šveitsi muusikainstrumen   - 
alpisarve. Nende unikaalsete puhkpillide juurde kuulub ka lipu 
viskamine. Lisaks küpsetavad naisliikmed elaval tulel Šveitsi 
traditsioonilisse kööki kuuluvat magusat küpse  st. Nende 
traditsioonilised rõivad on omased kakskeelsele Fribourgi 
regioonile Šveitsis, kust nad pärit. Naised kannavad pikka 
klei   põllega, kindaid, eripäraseid  kitud lin  dega peaka  ed 
- tüüpiline riigi prantsuskeelsele piirkonnale. Meestel on seljas 
aga poolpikad mustad püksid, punane vest ja puhvis varrukatega 
valge särk, iseloomulik just regiooni saksa osale.

The group Les Anciens de La Farandole is composed of former 
ac  ve folk dancers and musicians of the famous group LA 
FARANDOLE. The six musicians perform with the typical Swiss 
instrument called Alphorn, accompanied by a fl ag swinger. 
During tradi  onal events, mostly on request, the other members 
present tradi  onal cooking of a sweet bakery product on an open 
fi re. The costumes of the group illustrate the bilingual tradi  on 
of the region of Fribourg. Women wear a long dress with a bib 
apron, gloves, a headdress made of embroidered ribbons called 
“liron”, typical of the French part of the region. Men wear semi-
long black trousers, a red jacket and a white shirt with puff ed 
sleeves, characteris  c of the German part of the region.
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U K RA I N A  RO Z H A N YT S I A RO Z H A N YT S I A 

Rozhanytsia on perekonna, viljakuse ja südame jumalanna, kes 
on armastuse, tervise, õnne, ilu ja abielu patrooniks. Ta hoolitseb 
ja kaitseb naisi ja sünnitusi, hoides kurjad jõud emadest ja 
nende beebidest eemal. Selle nime võ   s endale ka noorte 
naiste folkloorirühm, mis sai alguse 2009. aastal folklorist Inna 
Kovtuni eestvedamisel. Ansambli põhitegevus on autentsete 
laulude esitamine, traditsiooniliste rahvakalendri kommete ja 
perekondlike riituste läbiviimine, tantsude ja käsitööõpitubade 
eestvedamine. Folkloorirühma repertuaar pärineb rühmajuhi ja 
liikmete etnograafi listest ekspeditsioonidest oma kodumaal, kus 
nad on kogunud folkloori eri vorme erinevatest paikkondadest 
ja otse pärimuse kandjatelt. Peamiselt on tegemist Ukraina 
folklooriga Sloboda, Polissia, Podillia ja Kesk-Ukraina 
ringkondadest, lisaks mõjutused Bulgaaria, Moldova, Poola ja 
Vene rahvuslikest lauludest. Alates 2012. aastast on nad jõudnud 
välja anda kolm albumit, mis kõik koosnevad rahvakalendri 
tähtpäevade lauludest, alustades jõulu- ja uusaastalauludest 
ning lõpetades lugudega erinevatest Ukraina pühadest.

“Rozhanytsia” is the Goddess of the family, human des  ny, 
fer  lity, hearth, keeper of living water, prophetess, endowed 
with wisdom, the patroness of love, wealth, happiness, beauty 
and marriage. According to ancient belief, Goddess protects each 
mother and her baby from evil forces. That is the grand name 
which was chosen for a young girl folk group, founded in 2009 
by ethnographer-folklorist Inna Kovtun. The main ac  vity of the 
ensemble is to perform authen  c songs, play tradi  onal calendar 
and family-household rites, hold workshops on folk dances and 

cra  s. Repertoire of the group is a result of a folk-ethnographic 
expedi  on of the leader of the group and its members, who 
gladly collect the folklore from diff erent parts of their na  ve 
Motherland. Songs, dances and ceremonies were recorded from 
direct bearers of folk tradi  on. This is mainly Ukrainian folklore 
of Sloboda, Polissia, Podillia skirts and Central Ukraine, as well 
as some Bulgarian, Moldavian, Polish and Russian folk songs, 
recorded from na  onal ethnic minori  es who live in Ukraine.
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VA L G EV E N E  G U D AG U D A

Valgevene etno-folk ansambel Guda säilitab ja tutvustab 
laialdaselt maailmas oma riigi traditsioone. Guda on pärit Minskist 
ja on üks Valgevene tuntumaid folkloorirühmi. Guda repertuaari 
moodustavad rituaalsed laulud ja traditsioonilised tantsud. 
Rühm tegutseb alates 90ndate algusest, mil kultuuriuurijate 
eestvedamisel haka   uurima Valgevene arhailise laulu pärandit. 
Etniliste muusikauurijate ja folkloris  de pikaaegne koostöö Guda 
liikmetega võimaldas esile tõsta ja imiteerida traditsioonilist 
laadi laulmise eripärasid. Ka Guda tantsurühm esitab tõeliselt 
haruldasi ja ainulaadseid Valgevene tantse, näiteks grechaniki, 
krakavyak, padyspan’i. Guda on välja andnud kaks albumit – 
„Jumalate mängud“ ja „Iidne rituaalne laulmine“. Neisse on 
kogutud kõige vanemad Valgevene laulud ja mütoloogilised 
lood. Kolmandana antakse välja plaat, mis pühendub ühele 
Valgevene kultuuri kõige huvitavamale kombetalitusele – 
Valgevene pulmale. Laule esitatakse ilma saateta, kuid rühma 
kuuluvad ka pillimehed, kes esitavad muusikapalu ja mängivad 
traditsiooniliste tantsude saateks.

Guda is one of the most famous folk groups of Belarus. The basis 
of Guda’s repertoire consists of ritual songs and folk dancing. 
The dance group of Guda performs really rare and unique 
Belarusian dancing, some of them are: grechaniki, krakavyak, 
padyspan, coque  e, demons, million, etc. Belarusian ethno folk 
group Guda has released musical albums: Games of the Gods 
(the album includes the most archaic Belarusian songs and the 
plots from Belarusian mythology) and Archaic ritual singing 
(about the tradi  onal calendar of diff erent regions of Belarus). 

The third album will be dedicated to one of the most interes  ng 
ceremonies in Belarusian culture - the Belarusian wedding. Their 
composi  ons are very special, with a variety of mythological 
plots where there is always something ‘sacred profane’, heavenly 
human and true.



Ugrada on Venemaalt Pihkva oblas  st pärit folklooriansambel, 
kes viljeleb kohalikku pärimuskultuuri. Ansambel laulab, 
tantsib ja õpetab ringmänge, haarates oma tegevusse Pihkvas 
palju inimesi ja eri   ka noori. Üheskoos väärtustatakse oma 
minevikku ja juuri, lisaks hoitakse kohalikke kombeid ja vanu 
käsitöövõ  eid. Tutvustavad end järgmiselt - “Venelasi on ju 
palju. Kuidas me selles suures Venemaa vene maailmas saame 
aru, kes me oleme? Meie oleme pihkvalased, seisame piiril. 
Kogume oma pärimust, kombeid, mis on vene kultuuri osa, aga 
Pihkva moodi omapärane!”. Osalenud mitmetel piirkondlikel ja 
üleriigilisitel fes  validel ning võitnud palju konkursse. Külastavad 
 h   Setomaad, osalenud Seto Folgil ja leelopäevadel. Rühma 

juhendaja on Galina Berzina.

Ugrada is the folklore ensemble of Russia’s Pskov Oblast, 
engaged in the local tradi  onal culture. The ensemble teaches 
games, sings and dances, especially the young people in Pskov 
are ac  vely taking part in the ac  vi  es of the folklore ensemble. 
Together they value their past and roots, and maintain the local 
tradi  ons and old cra  ing techniques. Ugrada has par  cipated 
in several regional and na  onal fes  vals in Russia and has won a 
lot of compe   ons. Their ac  vity is related to Setomaa in Estonia 
and they are frequented par  cipants in Seto Folk and Seto Leelo 
Days. Ugrada also always par  cipates in Seto culture fes  val in 
the village of Sigovo or Radaja, with the par  cipa  on of the Seto 
people’s representa  ves, groups from both Estonia and Russia.
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 Brigi  a Davidjants
Alates aastast 2002 tegutseb Tallinnas ansambel Atlas, kes 
mängib nii lõbusaid kui kurvemaid armeenia, aga ka teiste 
Lähis-Ida ja Kaukaasia maade rahvaviise. Kõikjal Ees  s esinenud 
kollek  iv ei jahi autentsust, vaid püüab siduda võõrapärast 
muusikalist materjali siinse muusikatraditsiooniga. Ansamblit 
esindab Bal  cal selle liige Brigi  a Davidjants.
Brigi  a Davidjants is a member of Atlas, a Tallinn-based ensemble 
(formed in 2002) focusing on the tunes of Armenia and other countries 
of the Middle East and the Caucasus.

E e s t i  O S A L E ja d

 Folklooriansambel Žurba
Žurba esimene ametlik kontsert toimus 1. novembril 1992 ja seda 
kuupäeva peetakse ansambli sünnipäevaks. Ansambli tegevuse 
peamiseks eesmärgiks on ukraina rahvalaulude taaselustamine, 
nende säilitamine, nende populariseerimine ukrainlaste ja 
Ees   teiste elanike seas ning ukraina rahvariiete, kommete ja 
traditsioonide tutvustamine. Folklooriansambel osaleb kõigil 
kultuuriüritustel, kus on võimalik näidata oma sümpaa  at 
rahvakultuuri ja traditsioonide suhtes.
Ac  ve since 1992, folklore ensemble Žurba aims to revive, preserve and 
popularise Ukrainian folk songs among Ukrainians and Estonians, while 
also introducing Ukrainian na  onal costumes, tradi  ons and customs.

 Kandleansambel LiUli 
7-keelsete väikekannelde ansambel LiULi alustas tegevust 2014. 
aastal ning sellest saa   on selgeks õpitud nii vanemaid lugusid 
pärimusest kui kaasaegseid palu. Aina olulisemat kohta ansamblis 
hõivavad endale rahvalikud laulud. LiULi kandlemäng on kõlanud 
Harjumaa erinevatel sündmustel nii kuulamiseks kui tantsuks. 
LiULi pillimängu peamiseks ärgitajaks on mängimine iseenese ja 
sõprade rõõmuks. Ja häid sõpru lisandub iga päevaga.
LiUli is a band playing the Estonian small kannel. Ac  ve since 2014, the 
group plays both old and modern tunes. Folk songs are becoming an 
increasingly important part of their repertoire. The band enjoys playing 
for themselves and for their friends.

H A R J UM A A
Folkloorikuraatorid Merike Hallik, Sandra Suurkask, Birgi  a Tints



 Nõmme Pillikoor 
Nõmme Pillikoor tegutseb aastast 1999. Täiskasvanud pillimehed 
ja -naised vanuses 30-80 aastat mängivad erinevaid pille: viiul, 
fl ööt, akordion, mandoliin, rütmipillid, kitarr, kontrabass. Lugusid 
õpitakse noodi järgi, mängides seatud rahvamuusikat, muusikat 
tantsuks ja saateid erinevatele kollek  ividele.
Ac  ve since 1999, the string choir of Nõmme includes men and women 
aged 30-80 years playing instruments such as: the violin, the fl ute, the 
accordion, the mandolin, rhythm instruments, the guitar, the double 
bass.

 Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel LIISO 
Tallinna Võru Seltsi ansambel LIISO alustas tegevust 1. novembril 
1996. Esimeseks juhiks oli Koit Kirber, hetkel juhendab Tea Nopri. 
Ansambli üheks esimeseks lauluks oli rahvalaul “Ketra, Liiso” 
ja selle laulu järgi sai ansambel nime. LIISO eripära on selles, 
et lauldakse võru keeles, kuna lauljad on pärit Võrumaalt ning 
peavad võru keelt väga kalliks. LIISO repertuaaris on Võrumaa 
rahva-, rahvalikud, lori- ja autorilaulud. Pärimuslaulude tähtsus 
ansambli repertuaaris on iga aastaga kasvanud.
Folklore ensemble LIISO, formed in 1996, is a group from Tallinn. As they 
value their local dialect, they sing in their na  ve Võro language.

 LÜÜ-TÜRR 
LÜÜ-TÜRR on Harjumaal Arukülas 2012. aasta juunis asutatud 
arhailise meestelaulu ansambel, kellele on südamelähedane 
regilaul. Lauldakse põhiliselt Põhja-, Lääne- ja Lõuna-Ees   
regilaule, sekka ka uuemaid rahva- ning lorilaule. Laulurõõm on 
see, mis sunnib mehi õhtu   kodust välja tulema ja koos laulma. 
Meestelaulupundile nime otsimisel jäi pilk pidama rahvapärastel 
linnunimedel. Neist kõige põnevam oli Lüü-Türr, mis on öösorri 
üks paljudest rahvapärastest nimedest.
Established in 2012 and named a  er the European nightjar bird, LÜÜ-
TÜRR is an archaic men’s ensemble fond of Estonian special folk song, 
“regilaul” (runo song). The men sing with pleasure runo songs from 
North, West and South Estonia as well as newer folk and bawdy songs.
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 Tallinna Tugikeskus Juks näitetrupp 
Juksi näitetrupp on tänaseks tegutsenud kaheksa hooaega. 
Aastate jooksul on valminud mitmeid eriilmelisi etendusi. 2008. 
aastal osale   etendusega “Keisri rebasejaht“ esmakordselt 
Tartu Sadamateatris üleriigilisel erivajadustega laste ja noorte 
teatrifes  valil “Savilind“. Etendus võe   häs   vastu ja see andis 
julgust jätkata. Juksi Näitetrupp on Ees   Harrastusteatrite Liidu 
liige alates 2014. a. Näitetruppi kuuluvad nii ees   kui ka vene 
rahvusest noored, samu   juhendajad ja tugiisikud. “Väravamäng“ 
esietendus 27. aprillil 2015 rahvusvahelisel teatripäeval Hopneri 
majas.
Ac  ve for eight seasons now, the actors have given many diverse 
performances. Member of the Estonian Amateur Theatre Associa  on, 
the troupe of Juks includes both Estonian and Russian youth, instructors 
and support persons.

 Pärimuslaulu seltsing
Pärimuslaulu seltsing alustas tegevust Tallinnas 2015. aasta 
kevadel. Põhjuseks oli naiste tahe laulda. Seltsing on vaba 
ühendus, kuhu võib kuuluda igaüks, kes soovib laulda või pilli 
mängida koos teistega. Seltsingu tegevusse on kaasatud liikmete 
pered ja sõbrad, kes ühinevad neile sobival ajal. Seltsingus 
lauldakse regivärsilisi, uuemaid ja ka kõige moodsamaid laule. 
Kuna seltsingus on mitmeid väga häid pillinaisi, siis kuuluvad 
tegevuse hulka ikka pillimäng ja tants ka. Ühiselt lauldes ja 
tantsides tähistatakse tähtpäevi ning pühi ja korraldatakse muid 
kokkusaamisi. Igakuistel kokkusaamistel lauldakse selle aastaaja 
ja lähedaste tähtpäevade teemalisi laule ning tehakse seda 
eelkõige iseenda pärast. Seetõ  u on oluline osata  ngimata ka 
oma päritolu kihelkondade muusikat.
Quite new, this group started in spring 2015. The reason - women wanted 
to sing! It is an open associa  on for everyone who wants to sing, dance 
or play instruments with others. Included in the ac  vi  es are also the 
family members.

 Rahvakuns  selts Leigarid 
Leigarite sünnipäev on 14. märtsil 1969, kui vabaõhumuuseumit 
külastavatele turis  dele ees   rahvatantsu ja -muusika 
tutvustamise eesmärgil loodi rahvakuns  ansambel Leigarid. 
Leigarid on suur sõbralik ja lustlik pere, kes vaimustub 
rahvakultuurist ja hoiab ning kannab edasi pärimuskultuuri 
tantsides, lauldes, pilli mängides ja käsitööd tehes. Leigar oskab 
tantsida ja samal ajal lauluviisi veeretada. Leigarile meeldib 
rahvalikke seltskonnamänge mängida ja käsitööd nokitseda. 
Parimad võluvad rahvapillidest välja sellised viisijupid, et 
neid kuulates hakkab jalg iseenesest kaasa tatsuma. Ligi 
200-liikmelises peres on naisi ja mehi, noori ja vanu, tütreid ja 
poegi, emasid ja isasid, õpetajaid, advokaate, arste, autojuhte, 
torulukkseppi ja kontoriro  e.
Formed in 1969, Leigarid is a big and friendly family comprising of 
approximately 200 men and women of all ages and diff erent areas of 
work. They are enthusiasts of tradi  onal culture and they preserve it by 
dancing, singing, playing instruments and handicra  ing.
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 Kasepää seeniorite ansambel Eluõied 
Seeniorite naisansambel Eluõied tegutseb 2011. aasta sügisest 
Kasepää Rahvamajas. Varasemalt käidi koos juba 2003. aastast 
külapäevade raames. On lauldud, tantsitud, tehtud näitemängu. 
Viimased 5 aastat on rohkem pühendatud laulmisele. 
Also from Kasepää, this senior women’s ensemble Eluõied is ac  ve since 
2003. While they also used to dance and perform plays, they now mostly 
concentrate on singing.

JÕ G EVAM A A
Folkloorikuraator Tiina Tegelmann

 Raja Vabaajakeskuse naisansambel Rainka 
Vene naisansambel Rainka loodi Raja Vabaajakeskuses Kasepää 
vallas 2002. a. Ansambli liikmeteks said Raja küla naised, mille 
järgi hiljem ansamblile pandi hellitusnimi “Rainka”. Laulude 
valik on ajendatud kalendripühadest, sest Rainka võtab osa 
kõikidest tähtsamate pühade tähistamisest (jaanipäevad, jõulud, 
maslenitsa jne). 
Russian women’s ensemble Rainka was formed in 2002 in Kasepää. Their 
choice of songs is inspired by calendar holidays, such as the Midsummer 
Day or Christmas. Their aim is to preserve and promote the cultural 
heritage of the Peipsiääre Parish.I D A - V I R UM A A

Folkloorikuraator Merle Pikhoff 

 Suprjadki 
Narva Muuseumi folklooriansambel Suprjadki (suprjadki – 
ühiselt ketrama õhtutundidel) on loodud 1984. aastal. Ansambli 
repertuaaris on vene, ees  , isuri, vadja ja setu tavandilaulud. 
Ansambel esineb loeng-kontser  de ja muusikaliste näidenditega, 
näidates vanu vene ja ees   kalendri ja perekondlikke 
kombetalitusi: talisted, vastlad, kevadpühad, lihavõ  ed, 
nelipühad, jaanipäev, mardi- ja kadripäev, pulmad, lapse sünd ja 
ristsed. 
Suprjadki, the folklore ensemble of Narva Museum, was established in 
1984. Their repertoire includes Russian, Estonian, Ingrian, Vo  c and Seto 
ceremonial songs. The ensemble’s performances introduce the tradi  ons 
and rituals of the Estonian and Russian calendar

 Rannapõngerjad 
Rühm on välja kasvanud ja tegutseb Laulasmaa Kooli lasteaia 
folklooriringis. Oma koosolemistel lauldakse erinevaid regilaule, 
mängitakse uusi ja vanemaid laulumänge ning tutvutakse 
rahvakalendri tähtpäevade ja sellega seonduvate kommetega.

This group of kindergarten children sing diff erent songs, play old and 
new singing games, introduce the folklore calendar and the associated 
tradi  ons.

IIII DDDD AAAA - V I RR UM
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 Folklooriansambel Bõliina
Folklooriansambel Bõliina liikmed õpivad laulu- ja tantsufolkloori. 
Osaletakse rahvuspühadel, viiakse läbi heategevuskontserte, 
osaletakse ak  ivselt Haapsalu linna ja valla üritustel ning 
rahvusvahelistel fes  validel. Slaavi selts Bõliina osaleb ak  ivselt 
kõigis linna- ja väljasõiduüritustel. Seltsil on välja kujunenud 
väga ilus traditsioon viia läbi vene keele päev gümnaasiumides, 
kus tutvustatakse vene rahvaloomingut. Tegeletakse lisaks 
käsitöö ja rahvusliku käsitöö õpetamisega, rahvateatriga, 
pühapäevakooliga. Koos õpitakse tundma erinevate rahvaste 
kombeid, tavasid, traditsioone, kultuuri ja rahvuskööke.
The members of the folklore ensemble Bõliina are learning song and 
dance folklore. By a  ending events in and near Haapsalu and taking part 
in interna  onal fes  vals, this Slavic group is an ac  ve member of the 
society.

L ä ä n em a a
Folkloorikuraator Kail Visla

 Rahvatantsurühm Vormsi
Tantsurühmale pani aluse Anu Johani 1991. aastal. Vahepeal 
vedas peaaegu aasta rühma tegemisi Mart Mölder. Alates 1994. 
aastast on rühma juhendanud Eidi Leht. Aastatel 1998-2002 
tegutses Vormsi rahvatantsurühm naisrühmana, siis aastaid 
segarühmana ja tänasel päeval juba folkloorirühmana.
Established in 1991, at fi rst as a folk dance group and now as folklore 
group is from a small Estonian island of Vormsi.
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 Kadrina Kadrid
Kadrina Kadrid on regilauluansambel, kes on tegutsenud 
Kadrinas alates 2002. aastast. Kokkulaulmine sai alguse Ingrid 
Rüütli koostatud kogumiku “Ühte käivad meie hääled. Ees   
rahvalaule Kadrina ja Rakvere kihelkonnast” raamatuesitluse 
folklooripeoga seoses. Sealt alates on naised laulnud põhiliselt 
oma kodukandi vanemaid ja uuemaid rahvalaule. Sekka satub 
mõni projekt, viima   koos Kadrina segakooriga regilaulude 
ning regilauluseadete kontsert-etendus möödunud aastal. 
Salvestatud on CD Virumaa armastuse ja pulmalauludega, kus 
lauldakse koos regilauluansambli Tink-Tingadiga.
Kadrina Kadrid is an all-female regilaul ensemble formed in 2002. The 
group mostly sings old and new folk songs of their home region.

L ä ä n e - v i r um a a
Folkloorikuraator Pilvi Lepiksoo

 Kapell Lustpill 
Kapell Lustpill loodi 1974. aastal, tänased liikmed on aga koos 
tegutsenud 20 aastat. Kapelli põhipilliks on aastaid olnud 
rahvakannel, mida toetab akordion ja tempot hoiavad jauram, 
kraapspill ning triangel. Lood on pärit ikka kodukandist - olgu 
selleks labajalg, polka või mõni seltskonnatantsuviis.
Founded already in 1974, the ensemble has members who have been 
singing and playing together for 20 years. They play their local tunes with 
the Estonian zither, accordion and diff erent percussion instruments.
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P Õ L VAm a a
Folkloorikuraator Ka   Taal

 Mooste Rahvamuusikakool 
Mooste Rahvamuusikakool on huvikool igas vanuses pillimängu- 
ja muusikatraditsioonide huvilisele. Koolis leidub mitmeid 
kooslusi, kel üheskoos tegutseda meeldib. Pilliklubi ühendab 
endas täiskasvanuid, kes õhtu   koos pillimängu harjutavad. 
Mängitakse rahvamuusikat selle kõige laiemas tähenduses 
ning õhutatakse oma tegevusega ka kuulajaid haarama pilli 
järele. Mooste Rahvamuusikakooli pillilapsed löövad ka Bal  ca 
tegemistes kaasa - lõõtsaduo, lõõtsade ja viiulite ansambel, 
viiuliansambel, kanneldajad, laste segaansambel. Kõik, kes 
soovivad, saavad võimaluse oma pillihelid valla lüüa. Rahvakandle 
koduõppe programmi raames on aastajagu kandletunde teinud 
huvilistele oma kandi vanapärase mängus  ili esindaja Valdek 
Lehes. Väikese huvigrupi esimene ülesastumine Bal  ca Mooste 
päeval on rühmale suureks auks.
Mooste Folk Music School is a school for musical instrument and   music 
tradi  on enthusiasts of all ages. They play folk music in its broadest 
sense and encourage everyone to join in. The accordion, the fi ddle and 
the Estonian zither will be among the instruments played at Bal  ca..

 Leelokoor Madara´
Madara’ on taim, mille juurega saab värvida seto punast. 
Otsides oma juuri, kohtusid 2014. a. veebruaris viis Põlva linna 
naist leelokollek  iviks, et proovida laulda esiemade kombel. 
Leelonaised esitavad peamiselt seto lauluemade loomingut, kuid 
vanaaegsete leelode kõrval on koha leidnud ka kaasaegsemad 
laululood.
In February 2014, fi ve women from Põlva joined and formed the Leelo 
Choir Madara’. While they mostly sing the songs of Seto ancestors, some 
newer songs also belong in their repertoire.

 Folkloorirühm Kõivokõsõ
Vastse-Kuuste kultuurimaja folkloorirühm Kõivokõsõ on 
tegutsenud 1982. aastast. Vastse-Kuuste vald jagunes omal ajal 
kolme kihelkonna vahel – Kambja, Võnnu ja Põlva. Oma Bal  ca 
e  eastetes on Kõivokõsõ tutvustanud nende kihelkondade 
laule ja mänge. Ansambli liikmed on oma juurtega aga pärit 
Ees  maa erinevatest paikadest, seepärast esitatakse ka teiste 
paikkondade laule ja mänge. Rühm on   korraldanud mitmeid 
maakonna folkloorirühmade žanripäevi ja laagreid. Oma vallas 
tutvustatakse rahvakalendritähtpäevi. Traditsioonilisteks on 
kujunenud Taevaminemispüha Tuulemäel, paastumaarjapäev, 
ülestõusmispühad, mardi- ja kadripäev. 1995. aastast on rühm 
osalenud kõikidel Bal  ca pealinna ja maapäevade üritustel. 
Rühma on juhendanud Ly Visnapuu, Ülle Podekrat, Silvi Rosman, 
Eda Venski. 2009. aastast juhendab folkloorirühma Kers   
Matson.
The folklore group Kõivokõsõ from Vastse-Kuuste has been ac  ve since 
1982. Frequent performer at the Bal  ca fes  val, Kõivokõsõ will introduce 
songs and games from the home regions of its members.



 MuusikMees
Mees nagu orkester - kas pillidega ringi liikuv RändMuusikMees 
või paikselt mängides MuusikMees. Rahvalikud ja ka 
kaasaegsemad lööklaulud. Igatahes on tegemist meie Ees  maa 
kaasaegse rahvamuusikaväljendusega.
One-man-band MuusikMees has a repertoire of folk and modern 
schlager songs.

 Moisekatziq
Ansambel Moisekatziq esitab 20. saj. esimese poole rahvalikke 
lugusid, mis valdavalt jutustavad tolleaegsest armastusest, 
sõjavalust ja Ees   külade eluolust. Repertuaaris leidub koht ka 
lööklauludele. Kollek  ivi kuuluvad Siim Reedo, Margus Priks, 
Peeter Koosapoeg ja Henrik Hinrikus. Pärimuspeo Bal  ca puhuks 
on aga mehed vahetanud pillid naturaalsemate vastu. Basskitarri 
asemel võetakse sekka kontravann ja trummide asemel cajon. 
Bal  cal on plaanis esitada Teppo lõõtsale omaseid pärimuslugusid 
ning Ees   juurtega vanaaegseid küla- ja tänavalaule.
Moisekatziq will perform folk songs and schlagers from the fi rst half of 
the 20th century, which are mostly about love, war or the everyday life 
of Estonian villages.

 Leelokoor Ilotsõõr
llotsõõr on Põlvas tegutsev leelokoor. 2012. aasta sügisest 
laulavad kooris enamuses seto juurtega noored naised, kes on 
huvitatud seto leelost, pärimuskultuurist. Neile meeldib kanda 
seto rahvarõivaid, laulda seto leeloemade ja samu   enda tehtud 
sõnadega laule.
Mostly made up of young women with Seto background, Ilotsõõr is a 
Põlva-based leelo (singsong) choir formed in 2012.



Pä r n um a a
Folkloorikuraatorid Alli Põrk ja Aile Koop

 Folkloorikollek  iv Kaasike 
Folkloorikollek  iv Kaasike tegutseb Pärnu Raeküla Vanakooli Keskuses. 
Rühm loodi 1989. aastal. Rühma repertuaaris on seltskonna- ja 
folkloorsed tantsud-laulud. Liikmeteks on 70-80-aastased memmed. 
Esinemistel kasutatakse eale vastavat loomingut. 
Established in 1989, the folklore ensemble Kaasike from Pärnu and its 
70-80-year-old ladies will perform folk and social dances and songs.

 Folkloorirühm Kullero 
Ingerisoome folkloorirühm Kullero alustas tegevust 1991. aasta sügisel. 
Kuigi ingerisoomlased esitavad soome rahvatantse, on neil ka ainult 
ingerisoomlastele iseloomulikud tantsud - röntyskät. Kullero rühm 
võõrustab Bal  cal kahte välisrühma - liivlaste folkloorühma Kandla ja 
lätlaste folkloorirühma Delve.
The Ingrian Finns’ folklore group Kullero started its ac  vi  es in 1991. 
Although they perform Finnish folk dances, Ingrian Finns also have their 
own dances - röntyskä.

 Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi  
 folkloorirühm Mummot 
1994. aastal otsustasid tragid Ingerimaalt pärit memmed meelde tuletada 
oma lapsepõlveaegseid mänge, tantse ja laule. Selle tulemusena loodi 
rühm Mummot. Rühma repertuaar koosneb soome ja ingeri tantsudest-
lauludest.
Formed in 1994, folklore group Mummot from Pärnu has a repertoire 
consis  ng of Finnish and Ingrian dances and songs.

 Vokaalansambel Karuohakas
Lauluseltsing Karuohakas sai alguse 1992. aastal Aruvälja rahvamajas. 
Aastate jooksul on ansambli ridadest läbi käinud paarkümmend inimest, 
kuid 5-liikmeline põhituumik ja juhendaja on jäänud. Kirjeldavad end kui 
siin päikese all kohta otsivaid õpetajatest-kultuuritöötajatest hobilauljaid. 
Repertuaar on mitmekülgne ning hõlmab eri s  ile ja ajastuid. 
Südamelähedased on olnud kirikukontserdid ja folkloorifes  valid, 
kuid nauditakse esinemisi ka heategevuslikel üritustel ja kodustel 
tähtpäevadel. Viimastel aastatel on repertuaari lisandunud aina enam 
rahvalikku muusikat. Fonogrammide ja kitarride kõrval hakkavad 
saatepillidena võimust võtma väikekandled ja ka rahvakannel. Viimased 
paar aastat on tegutsetud Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi juures. 
Suu laulab, süda lus  b!
Origina  ng from Aruvälja, vocal ensemble Karuohakas was established 
in 1992. Comprising of teachers and cultural workers who are fond of 
singing, this group is no stranger to church concerts, folklore fes  vals 
or charity events. In addi  on to phonograms and guitars, väikekannel 
and rahvakannel (types of Estonian zither) are becoming more and more 
domina  ng in their performances. Their repertoire is diverse, includes 
various styles and covers diff erent eras.
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Ra p l a m a a
Folkloorikuraator Mari Tammar

 Märjamaa Gümnaasiumi 1. C klass
Märjamaa Gümnaasiumi esimese klassi lapsed tunnevad huvi 
esivanemate kultuuri ja kommete vastu, püüavad neid ka ise järgida 
ja teisteski huvi äratada, säilitamaks nii oma kultuurilist iden  tee   
ja eestlust. Väärtustatakse peretraditsioone ja tehakse palju koos 
vanemate ja vanavanematega. Lapsed on sagedased külalised Sillaotsa 
Talumuuseumis rahvakalendritähtpäevade tähistamistel. Rühma motoks 
on Juhan Liivi sõnad “Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta”.
First graders of Märjamaa Gymnasium are interested in the culture and 
customs of their ancestors. They are trying to follow and promote these 
tradi  ons in order to preserve their cultural iden  ty and the Estonian 
iden  ty in general.

 Vigala folklooriselts Kiitsharakad
Vigala Folklooriselts Kiitsharakad koosneb nais- ja segarühmast ning 
pärimusmuusikaansamblist. Rühmad esitavad autori- ja folkloorseid 
tantse, folkloorikavu. Seltsi eesmärgiks on Lääne-Ees   ja eeskä   Vigala 
kihelkonna tantsude, laulude ja käsitöö kogumine ning tutvustamine. 
Korraldatakse koolituspäevi, laagreid, töötube, näitusi, ühistantsimisi 
ja -mängimisi, esinemisi, õppe- ja kontsertreise. Välja on antud Vigala 
kogumik “Pärimuse pärlid”.
Vigala folklore society Kiitsharakad is made up of diff erent folk dance 
groups and a ensemble of tradi  onal music. Their aim is the collec  ng 
and introducing of dances, songs and cra  s from West Estonia and 
specifi cally from the Vigala region.

 Väike Hellero 
Väike Hellero on koos laulnud juba 20 aastat. Selle ajaga on kogunenud 
päris suur hulk laule - Ees  st ja Setomaalt, vadjalastelt ja isuritelt. Laulud 
on pärit peamiselt Ees   Rahvaluule Arhiivi kogudest. Krabisevatelt 
vaharulli- ja plaadisalvestustelt kostab üks teistmoodi helimaailm, 
kõlamaas  k, mis praeguseks suures   kadunud ja kõrvale esmakuulmisel 
võõraski. Seda suurem on sellega tu  av olemise rõõm. Lauljad ütlevad: 
“Lauludega on nii, et ühest küljest on nad vanad. Oleme nad ju 
arhiivilindistuste järgi õppinud ja püüame laulda nii, nagu lauldi vanas  . 
Meile meeldib nii. Teisest küljest on need laulud just nüüd, siin ja praegu. 
Need on meie laulud ja meie oleme uued.”
The members of Väike Hellero have been singing together for 20 years. 
Origina  ng from Estonia, Setomaa, from the Votes and Izhorians, many 
recordings of the songs they sing today have been obtained from the 
Estonian Folklore Archives.

Ta rt um a a
Folkloorikuraator Tiina Konsen
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 Ingerisoome folkloorirühm Röntyskä
Tartu Ingerisoomlaste Seltsi juures tegutsev folkloorirühm Röntyskä on 
koos käinud 13 aastat. Rühmake seob ingerisoomlasi ja nende sõpru 
Tartu piirkonnas. Peamiselt tegeletakse ingerisoome tantsupärimuse 
taasleidmise, õppimise ja esitamisega. Aga selle kõrvalt on koos 
ka küpsetatud, käsitööd tehtud ja juba mitu-mitu suve Ingerimaal 
tutvumis- ja kogumisretkedel käidud. Nimi Röntyskä tuleb Põhja-Ingeri 
laulutantsuliigist – röntyskä, kus osalejad on ühtaegu nii tantsijad, lauljad 
kui ka laulusõnade loojad.
Folklore group Röntyskä has been uni  ng Ingrian Finns and their friends 
from around Tartu for 13 years. Their main ac  vity is the rediscovering, 
learning and performing of the dance heritage of Ingrian Finns.

 Tartu parmupilliak  iv
Parmupilliak  iv on seltskond asjaarmastajaid, kes huvituvad parmupilli 
mängimisest ja kokkumängimisest. Mängijate eesmärgiks on parmupilli, 
kui meloodiapilli, populariseerimine.
With the aim of popularising the Jew’s harp, Tartu Parmupillikollek  iv is 
a group of enthusiasts interested in playing this fascina  ng instrument 
together.

 Rahvamuusikaansambel Siller
Siller tähendab sillerdavat mängu ja ansambli juhendaja Silja Tofri nimi 
sobib samu   nimega häs   kokku. Ansambel tegutseb aastast 1989 
Tartumaal Ilmatsalus. Nüüdseks elavad enamus liikmed Tartus, aga koos 
käiakse Ilmatsalu Huvikeskuses. Siller on mänginud rahva- ja rahvaste 
muusikat mitmesugustel esinemistel nii Ees  s kui välismaal, väiksematel 
ja suurematel üritustel. Pillidest on kasutusel rahvapillid akordion, viiul, 
saatekannel, kontrabass, jauram, trummid, pingipill ja muud rütmipillid. 
Tähtsal kohal on laulmine.
Ac  ve since 1989, folk music ensemble Siller is based in Ilmatsalu, near 
Tartu. Having performed in various events in Estonia and abroad, the 
group plays instruments such as the accordion, the fi ddle (mi  e violin), 
the double bass and diff erent percussion instruments. Singing has an 
important role in their performances.
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 Rahvamuusikaansambel Jauram
Rahvamuusikaansambel Jauram (endine Tõrva külakapell) on asutatud 
1972. aastal Tõrva linnas. Ansambli repertuaaris on hulgaliselt 
rahvamuusikat - laule ja pillilugusid. Ansambel teeb  hedat koostööd 
kohalike tantsurühmadega (Jandali, Pigilind, Pilleriin, Liisud). Jauram 
töötab loominguliselt ja naudib koosmängu, nende proovid on töised 
ning kõik lugude seaded valmivad ühise koostööna harjutamise käigus.
Established in 1972, folk music ensemble Jauram is based in the town of 
Tõrva. Their repertoire includes many folk songs and instrumental tunes.

Va l g am a a
Folkloorikuraator Koidu Ahk

VÕr u -  ja  S e t om a a
Folkloorikuraator Maie Pau

 Jutuvestja Helju Kalme
Heljut on ala   köitnud jutuvestmine. Fr. R. Kreutzwaldi 
memoriaalmuuseumis töötades tutvustas ta külastajatele Kreutzwaldi 
ennemuistseid lugusid. Suurema tõuke lugude vestmiseks andis Võrus 
toimunud Piret Pääri jutuvestmiskoolitus. Helju lugude lummusest on 
osa saanud paljude Võrumaa lasteaedade ja koolide lapsed. Praegu 
jätkub Heljul MTÜ Kodukotus Parksepa ak  ivse liikmena entusiasmi 
korraldada endise Võru EPT ak  ivi kokkusaamisi, jutustada lugusid 
Parksepa raamatukogu üritustel. Tema elurõõm on paljudele nakatavaks 
eeskujuks.
Storyteller Helju Kalme has been ac  vely telling cap  va  ng stories 
to kindergarten and school children of Võru County. Her joy of life is 
fascina  ng.

 Jutuvestja Silvi Jansons 
Silvi ütleb: “Olen vabakutseline pensionärist kultuuritöötaja ja MTÜ 
Papa Kreutzwaldi Õueteatri juhatuse liige. Jutuvestmine on minu lisahuvi 
ja folklooriarmastus. Mind võlub võimalus muinasju  udest ja muidu 
lugudest näitemänge kokku seada ning omaloomingulises lavateoses 
rahvaju  e kasutada. Eelmistel Bal  ca fes  validel olen üles astunud 
jutuvestjana.”
Silvi Jansons is a re  red cultural worker who now pursues the art of 
storytelling. She enjoys telling fairytales and other stories in such a way 
that the crowd is entertained.



 Võru Kandle Kapell 
Kandle Kapell asuta   1994. aasta sügisel. Kapelli eesmärgiks 
on tutvustada autentset ees   rahvamuusikat. Kandle Kapell on 
andnud kontserte nii eraldi kui koos Maie Pau tantsurühmadega 
- segarühmaga Kannel, lasterühmaga Tsõõrike ja naisrühmaga 
Tsõõr. Milja Udrase eeskujul on terve kapell omandanud 
väikekandle oskused ja osalenud kõigil Võrumaa kandlepäevadel.
Kandle Kapell was formed in 1994 with the aim of introducing authen  c 
Estonian folk music. Each member of the group knows how to play the 
väikekannel.

 Õie Sarv perega
Õie ütleb: “Oma elu esimesed viis aastat elasin vanaema 
Matrjona Suuverega ühes toas ning temalt õppisin esimesed seto 
laulud ja kinnistasin seto keele oskuse oma emakeelena. Olengi 
kasvanud elava seto traditsiooni sees, peamisteks eeskujudeks 
omaenda vanavanemad ja perekond. Teadlikult hakkasin 
erinevate rahvaste kultuure jälgima peale keskkooli lõpetamist, 
kui mind kutsu   laulma ansamblisse Leegajus. Leegajuses kaasa 
tegemine ja sinna juurde loodud seto lauluansamblis (nüüdne 
Sõsarõ) laulmine on olnud minu rahvamuusika teadlikult 
võtmisele alguse panijaiks. Rahvamuusika sektoris töötades 
õppisin traditsioonilist maailma teaduse poolelt nägema. Minu 
veendumus on, et kultuuri sees elamine on kõige lihtsam ja 
loomulikum traditsiooni omandamise viis, kuid tänasel päeval, 
mil traditsioonilised kultuurid on moodsa maailma surve all, on 
oluline sellele liita ka oskus analüüsida. Täna on kultuurikandjad 
sunnitud olema võimalikult haritud ja informeeritud, et kaitsta 
oma pärandit liigsete välismõjude eest.”
Õie Sarv learned the Seto tradi  ons as a child from her grandparents and 
family. She believes this is the easiest and most natural way of learning 
the culture. However, with the pressures of the modern world, the 
ability to analyse is also important. In order to protect the heritage from 
excessive outside infl uences, one has to be as educated and informed 
as possible.



 Folklooriansambel Hõpõhelme´ ja   
 Meremäe mehe´
Folklooriansambel sai oma praeguse nime tänu meeste 
liitumisele naistega, kes moodustasid leelokoori nimega 
Hõpõhelmé. See liitumine toimus aastal 2003 ja 2013 tähista   
juba oma 10-ndat sünnipäeva. Algul oli ikka mehi rohkem, aga 
järjest jäi neid vähemaks ja praegu on püsima jäänud kaks kõige 
tublimat ja andekamat. Ansambli liikmete arv on 14 ja vanus 
jääb 30 ja 85 vahele. On inimesi mitmelt tööalalt ja mitmest 
ümberkaudsest külast. Esinemisriietuseks on setu rahvariided. 
Repertuaar põhineb vanal seto leelol, mida on kohandatud oma 
ansamblile suupäraseks. 10. sünnipäeva auks lindista   ka plaat 
„Üts päiv”.
Hõpõhelme´ ja Meremäe mehe´ is a folk ensemble comprising two men 
and 12 women between the ages of 30-85. Their repertoire centers on 
the old Seto leelo (singsong) and they perform in Seto na  onal costumes

 Seto laulukoor Helmekaala´
Helmekaala´on asutatud Lauluema Anne Linnupuu poolt 1986. 
a. Koor tegutseb SA Võru Kannel juures. Tegevuse eesmärgiks 
on hoida elavana seto leelo, kombed ja pärimused ka väljaspool 
Setomaad. Laulukoor on loonud ja esitanud palju teatud 
tähtpäevale või sündmusele pühendatud laule, aga esitatakse 
ka vanu, arhailisi laule. Koori liikmetele on oluline omavaheline 
läbikäimine, üksteise toetamine ja aitamine.
Established in 1986, the Seto choir Helmekaala´have commi  ed 
themselves to keeping alive the Seto leelo (singsong), its customs and 
heritage in and outside of Setomaa.

 Võru muusikakooli ja loovuskooli   
 kandleõpilased
Võrumaa on rikas kannelde ja kandlemängijate poolest. Ühe 
talve on koos väikekandleid mänginud Võru muusikakooli ja 
loovuskooli õpilased Milja Udrase juhendamisel. Pillikeeli on 
kuni 10, kandlelööjaid 11, laste vanusevahe 12 aastat - esimesest 
klassist abituriendini.
Võru County has many musicians playing the Estonian small kannel, 
including the students of Võru Music School.



LÜÜ-TÜRR
Ei tule videvikule
(Kuusalu)

Tule minu ildaja istumaie,
videvikku vietämäie!
Ei mina tohi teile tulla-
teiega koera haukub minda.
Oh sina hullu ja nuori neidu,
ei koera sinuda haugu-
koeraga haukub kondijaida,
üle oue hulkujaida.
Tule minu ildaja istumaie,
videvikku vietämäie!
Ei mina tohi teile tulla-
teie lammas määgib minda.
Oh sina hullu ja nuori neidu,
ei lammas sinuda määgi-
lammasaga määgib niitäjäidä,
pikka villa piiräjäidä.
Tule minu ildaja istumaie,
videvikku vietämäie!
Ei mina tohi teile tulla-
teie lehmä ammub minda.
Oh sina hullu ja nuori neidu,
ei lehmä sinuda ammu-
lehmäga ammub lüpsäjäidä,
rogatuovri tostajaida.
Tule minu ildaja istumaie,
videvikku vietämäie!
Ei mina tohi teile tulla-
teie hobu hirnub minda.
Oh sina hullu ja nuori neidu,
ei hobu sinuda hirnu-
hobuga hirnub heinasida,
täkkiga kaljub kaerasida,
hirnub selgä istujaida,
päitsite pähepaniji.
Tule minu ildaja istumaie,
videvikku vietämäie!
Ei mina tohi teile tulla-
teil on pöüräd pöüvä päällä,
hundinahk on ukse iessä,
karunahk verävä päällä.

Van amõ i s a  ja a n i p ü h a  ü h i s l a u l u d
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LIULI
Kolm õuna
(Hargla)

Mis sääl mäe pääl veretäs?  
          Vees vaas veereli,
          hoi marja, hoi marja,
          piis pilli hainamaalõ.
Uibu mäe pääl veretäs.
Mitu ossa uibun om?
Kolm ossa uibun om.
Mitu ubinat ossan om?
Kolm ubinat ossan om:
üts’ om kullat kullaga’ -
tuu saa minu kallimbalõ,
tõnõ hõbõt hõpõga’ -
tuu saa minu esäle,
kolmas vasõgaq valõtu -
tuu saa minu imäle.

NÕMME PILLIKOOR
On jaaniöö 
(Kihnu, V. Köster)

On jaaniöö, on jaaniöö, siin lõke on 
lõõmamas jaanikuuööl.
Sind valsile palun ja südamest anun-sa 
minule jäädavalt jää.
Las sädemed lendavad, öövaikuses 
keerlevad,
Sa oled kui päike, mis soojendab mind.

:,:Su säravad silmad ja punavad huuled-
Kui palju neis õnne ja igatsust on:,:

On jaaniöö, on jaaniöö, siin lõhnamas 
lilled ja lõhnab ka niit.
Siin laulavad ööbikud hurmavat viit ja 
öö on nii valge ja soe.
Siin kõrgel taevalael on keerlemas 
kullane kuu.
Sel suvisel ilusal ööl sul lilli ma toon.

:,:Seal kuuskede varjus on sõnajalg 
peidus.
Kui palju roman  kat on sellisel ööl:,:

On jaaniöö, on jaaniöö, nii tähtede säras 
on suvine öö.
Kui kaunis on loodus, kõik õhkab nüüd 
soojust,ma tunnen, kuis veri
Koos õnne leiame sel ilusal jaaniööl.
See ilus jaaniöö ei meelest mul läe.

LIISO
Jaanilaul
(Hargla)

Läämi vällä Jaani kaema, Jaani, Jaani,
kas om Jaanil kaharpää, Jaani.
Sis omma kesvä`keerulidse` Jaani, Jaani,
kaara katsõkandilidse, Jaani.
Jaan tull pikkä põldu müüdä, Jaani, 
Jaani,
kõnde kullast kondu müüda, Jaani.
Ligi tõie liiaõnnõ, Jaani, Jaani,
kaasa tõie karjaõnnõ, Jaani.
Jaan tõi pikä piimäpütü, Jaani, Jaani,
madaligu võiupunna, Jaani.
Rüä tõie rüüpüga, Jaani, Jaani,
kaara` tõie kaindlõn, Jaani.

PÄRIMUSLAULU SELTSING
Õhtu ilu
(Audru)

Õhtu pealt on ilus laulda, kaaskee
kaste pealt on ilus laulda.
Õhtu viib edasi hääle,
kaste kannab kaugemale,
saadab hääle salga maada
üle mere, üle metsa,
üle mere meeste kä  e,
Poolamaale poiste kä  e,
Türgimaa tüdruku kä  e!
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:,:Sind olen ma leidnud, su südame 
võitnud,
Koos hoiame õnne, mis on meie jaoks:,:

LEIGARITE LAULJAD
Tallinna tantsima
(Pilistvere)

Neiukesed, noorukesed
õekesed, ellakesed
Läheme linna laulemaie
Talinasse tantsimaie
Talinas tantsu ei tahetud
tulin Tartu teed tagasi
Kohe kulli kuusikusse
sealt siis tedre haavikusse
Seal oli märka mängijada
sada saksa mamselida
ulk oli ummiskingis naisa
neli noorta neitsikesta
Laitsid mind laisaks laulijaksi
need tahtsid pillilla pidamist
kannelilla kasvatamist
sarvel tahtsid saatemista
torupillil tantsimista

MUMMOT
Kukapa sen saunan 
lämmitääpi (Rahvalaul)

Kukapa se saunan lämmitääpi
jos en ty  ö minä ja kukapa se
löylyn löypi jos, et poika sinä.
Tahditki sinä poika tulla tämän
tytön koulun, sit ois päivät
paremmat kuin jäkiksellä joulun.
Rai ja rallallei kuin jäkiksella joulun.

KARUOHAKAS
Kiigelaul
(Pärnu)

Käi kiike kõrge’elle - kiigele
Kõrge’elle, kauge’elle! kiigele
Sealt mina paistan palju maada, kiigele
paistavad paled punased, kiigele
lehivad linajuuksed! kiigele
Kiigepoisid, ellad vennad, kiigele
ärge mind kurjast kiigutage, kiigele
viha pärast vintsutage! kiigele
Kui mina kukun, kes mind maksab: 
kiigele
pea mul maksab Pärnu linna, kiigele
jalad Jaani kihelkonna. Kiigele

:,:Sind olen mn
võitnud,v tõ
Koos hoiamea

DELVE
Jaanilaul
(Lä  )

Līgojot vien līgoju, šo garo vasariņu.
Visa zeme ziediņos, visi koki lapiņās.
Noiet Saule vakarā kā uguņa dzirkstelīte,
Kā uguņa dzirkstelīte, kā sarkana 
magonīte.
Dziedat meitas visu nak  , neba gara šī 
naksniņ’!
Vienu malu Saul’ aizgāja, otru ausa 
gaisumiņš.

Liigotasin kogu pika suve,
Kogu maa on õites, kõik puud lehes.
Päike loojub õhtul kui tulesäde,
Kui tulesäde, kui punane mooniõis.
Laulge, neiud ,kogu öö, öö ei ole pikk,
Ühele poole loojus päike, teiselt poolt 
tõusis koit. 



KĀNDLA
Jaanilaul
(Liivi)

Ok sa Jōņõ, ēdrõm Jōņõ
Mis sin um(mõ), viedā mōzõ:
Neitsõdõn um kuldist vāņkad,
Puošõdõn um tšounõ kibār.
Jõvā õõdõg, Jōņ-jemā,
Voi tēg vodlizt Jōņõ läpši?
Voi tēg vodlizt Jōņõ läpši?
Ēdrõmõdõks puskāntõnõd? 

Oh Jaan, lille-Jaan
Mis sa kaasa tõid?
tütarlastele kuldsed pärjad,
poistele naaritsanahast mütsid.
Tere õhtust Jaaniema (perenaine majas 
kuhu tuldi külla)
kas ootasid jaanilapsi (jaanilisi),
kes on end lilledega eh  nud.

VILCENES
Jānīšami treji vār  
(Lä  )

Jānīšami treji vār  , li-go, li-go!
Visus trejus virināja, li-go, li-go!
Pa vieniemi Jānīts nāca, li-go, li-go!
Pa otriemi Jāņa bērni, li-go, li-go!
Pa trešiemi Saule brauca, li-go, li-go!
Div’ dzelteni kumeliņi, li-go, li-go!

ISTEBNA
Szła dzieweczka 
(Poola)

Szła dzieweczka do laseczka,
Do zielonego ahaha x3
Napotkała myśliwe czka,
Bardzo szwarnego ahaha x2
Gdzie jest ta ulica,
Gdzie jest ten dom,
Gdzie jest ta dziewczyna
Co kocham ją,
Znalazłem ulicę,
Znalazłem dom,
Znalazłem dziewczynę,
Co kocham ją.

TARKŠKI
Kā tur bija
(Lä  )

Kā tur bija, kā tur bija cīrulīša kāziņās?
Cīrulī  s alu dara kumeliņa pēdiņā.
No pustreša miežu grauda sešas mucas 
alu  ņ.
Tur dzer kungi, tur bajāri, zeme rība 
dancojot.
Kā tur dzēra, kā tur dzēra cīrulīša 
kāziņās?
Cits ar cibu, cits ar vāku, cits ar savu 
cepurīt.
Vienu malku nodzērāsi, cekuliņis 
notrīsēj.
Nodzērāsi otru malku, jau spārniņus 
plivināj.
Nodzērāsi trešo malku, augstu skrēja 
dziedādams.
Augstu skrēja dziedādamis pār arāja 
 rumiņ.



GUDA
Čyrvonaja roza
(Valgevene)

Čyrvonaja roza, čyrvonaja roza
Nia stoj pry darozie, nia stoj pry darozie
Nia stoj pry šyrokaj, nia stoj pry šyrokaj
Chto jdzie toj rozu rvie, chto jdzie toj 
rozu rvie
Chłopcy jduć rozu rvuć, chłopcy jduć 
rozu rvuć
Dzieŭki jduć rozu rvuć, dzieŭki jduć rozu 
rvuć
Chłopcy ŭ karmanočki, chłopcy ŭ 
karmanočki
Dziaŭčaty ŭ vianočki, dziaŭčaty ŭ 
vianočki

LES ANCIENS de LA 
FARANDOLE
La Youtse
(Šveits)

De sa voix fi ère
Jean l’Armailli du Lac Noir
Dans la nuit claire
Dit sa youtse au vent du soir.
Refrain
Hi-la- ï ri-ri- ri la-ï
Hi-la- ï ri-ri- ri la-ï
Hi-la- ï ri-ri- ri la-ï
Ri-la- ï ri-ri- ri.
Ce qu’il veut dire
C’est un bonsoir gracieux
C’est un sourire
Vers le val silencieux.
À sa promise
Par ce refrain plein d’amour
Il faut qu’il dise
Que son coeur l’a  end toujours.
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Mooste pärimuspäeva laul 

Kes sääl mäel hällü,
Kes sääl nõrku nõdso pääl?
Kõiv sääl mäel hällü,
Kõiv nõrku nõdso pääl.
Sääl ta uugi, sääl ta hõigi:
Tulgõ’ vihta minolõ,
Tulgõ’ lehte lemmesselle!
Murkõ’ ossõ, kaksakõ katsi,

Jätke latva käo linnada,
Laanõlinnu lähünedä.
Kuugu’, kuugu’, käokõnõ,
Laula’, laanõlinnukõnõ!
Kuugu’ kuiva suvõkõista,
Helgi’ hellet hainaaigo.
teks  d Põlva kihelkonnast, 
keeleliselt kohendanud Urmas Kalla

Сьогодні  Івана
(Ukraina)

Сьогодні  Івана, а завтра Купала.
Купала на Йвана.
А у Йвана сестра Мар’йана.
Купала на Йвана.
Ой дівочки, всі Мариночки.
Купала на Йвана.
Грають русалочки у рєчочки,
Купала на Йвана.
Дівка Марина, й утопилась,
Купала на Йвана.
Синю спідницю, замочила,
Купала на Йвана.

Sohodni Ivana , a zavtra Kupala .
Kupala na Ivana .
A u Ivana sestra Maryana .
Kupala na Ivana .
Oy divochky , vsi Marynochky .
Kupala na Ivana .
Hrayut rusalochky u rеchochki ,
Kupala na Ivana .
Divka Maryna yutopilas 
Kupala na Ivana .
Synyu spidnytsyu zamochyla ,
Kupala na Ivana .
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Vanas   kõik, kes vähe suutsid, läksid 
jaanitulele. Vanal aal sa pidid ühe 
kadagaoksagi tulle viskama, kui sinna 
läksid. Õie  , et “Kis ei tule jaanistulele, 
selle odrad olgu ohakased, kaerad 
kasteheinased.” (Muhu)

Jaanilaupäeva õhtul punusid karjused 
lehmadele lilledest pärjad pähe. Siis pidi 
saama hea piima-aasta. (Urvaste)

Jaaniööl tuli koguda ka kõiki ars  taimi, 
sest hiljem kaotavat taimed oma raviva 
toime. Samu   valmista   jaaniööl 
saunavihtasid ja nendega vihtlemine 
pidi ravima jooksva- ning muid liigese- 
ja lihastehaigusi ja valusid. (Kõpu)

Jaanilaupäeva öösel tuleb korjata 9 
seltsi lilli ja need kella 12 ajal pärjaks 
punuda ja siis pähe panna ja magama 
heita. Siis öösel näed oma peigmeest. 
(Laiuse)

Kui jaaniöösse rohu sees pöherdakse, siis ei hakka haigus külge. (Viru-Nigula)

Tuli teh   püs   pandud puudest ja valva   senikaua juures, kuni viimane säde ära kustus, 
et vanapagan raha ei saaks kuivatada. (Karksi)

Jaanitulelt tulles pidi kõik riided alla kukkuda laskma, midagi üle pea võtmata, siis pidi 
hea õnn olema. (Anna)

Jaaniöösi peab allikaveega silmi pesema, siis on silmad ilusad ja terved. (Võnnu)
Mall Hiiemäe Ees   Rahvakalender IV, Ees   Raamat 1985
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Sisujuht
Krista Sildoja
Rahvusvaheliste suhete juht
Ka   Taal
Koolitusjuht
Ene Lukka-Jegikjan
Avalike suhete ja teabejuht
Kris  n Viljamaa
Tegevjuht
Merje Müürsepp-Kuntu
Nõuandjad
Siim Sarv, Ahto Kaasik, Urmas Kalla, 
Laura Liinat
Välisrühmade saatjad
Svetlana Lavriv, Germain Joyet, Raivo 
Ris  mäe, Agnes Nurme, Helle Laanes,
Siiri Häidma ja Ees   Folkloorinõukogu 
Noortekoda

Moo s t e  p ä ri m u s p ä eva 
t o i m k on d
Pärimuspäeva juhid
Krista Sildoja ja Ka   Taal
Peokava ja toimikonna juht
Krista Sildoja

Kujundaja
Evelyn Grzinich
Kohvikute ala korraldaja
Reet Plaan
Laada-ala korraldaja
Tuuli Ermel
Pile  müügi korraldaja
Tiina Troškin
Prügimajanduse korraldaja
Kris   Zolgo
Majutuse korraldaja
Helena Kallaste
Müügitöö korraldaja
Kadi Koosapoeg
Parkimise ja platside korraldaja
Raivo Sildoja
Avamise lavastaja
Maili Metssalu
Jaaniõhtu kaaskorraldaja
Maret Aruoja

Van amõ i s a  ja a n i p ü h a 
t o i m k on d
Peokava ja pärimuspeo juhid
Leanne Barbo ja Birgi  a Tints
Peopere
Ene, Urve, vanavanaema Piret koos laste 
Birgi  a ja Kris  ina, lastelaste Are, Bibi, 
Freddy lastelastega ja teised vabatahtlikud 
abistajad.

Ba l t i c a  e e l p i d u d e 
k orra l d a ja d
Maie Pau / Võrumaa folklooripäev
Urve Mägi, Kreete Viira / Tallinn Pidu 
Pelgulinnas
Kail Visla / Ris   folklooripäev Läänemaal
Kai Kannistu / Viljandimaa virred
Birgi  a Tints / Tallinna Merepäevade 
pärimuspidu
Krista Tõldmaker / Vana-Vigala Pärimuse 
pärlid Raplamaal
Koidu Ahk, Lille Tali / Valgamaa 
rahvamuusika päev Nõunis
Ka   Taal, Krista Sildoja / Põlvamaa Oma 
Pärimuspidu
Tiina Konsen / X Taaderandi talisted 
Tartumaal
Kätlin Merisalu, Marika Kuusik / Järvamaa 
jõulufolk
Terje Ojaste / Pärnu Rääma Folklooripidu
Kaja Kraav, Leila Joosepson / Järvamaa 
Suvisted Veteperes
Piia Kajando / Pärnumaa Saarde 
pärimuspäev
Evi Vaher / Pärnumaa pärimuspidu 
Karjapoiss on kuningas
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Kultuuriminister Indrek Saar tervitab Bal  ca 
osalejaid ja soovib kaunist pühade aega!
„Jaanipäeva tähistan juba aastaid nii, nagu vist enamik eestlasi. 
Tavaliselt sajab küll vihma, aga lõkke saame põlema ja kütame 
korraliku kuuma sauna. Kindlas   kuulub jaanieelsesse aega 
kasevihtade tegemine, nii et terveks aastaks jätkub. Kõige 
paremaid vihtu saab tavalisest arukasest, mis kasvab veidi 
märjemas kohas. Selle lehed ei tule pärast saunas nii kerges   
lah  . Nii et selle püha teeme kindlas   perega, oleme kodus ja 
jaanipäevaks kuhugi kaugele ära ei kipu.“

Kultuurimim niste
osalejaid ja so
„Jaanipäeva tähis

liselt sajab k
m

s   
ja



Kujundaja: Eleonoora Silluta   Toimetaja: Kris  n Viljamaa   Tõlkija: Karl Koppelmaa
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