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Eesti festivalide kalender 2011

”Festivalide kalender 2011” esitab 
valiku suurematest festivalidest ja 
kultuurisündmustest Eestis aastal 
2011. 

Eestis tõesti toimub, ja palju – ko o-
rilaulust punkrockini, rahvatantsust 
te gevuskunstini.  Lisaks on 2011. aas-
ta meie kultuurielu jaoks tähenduslik 
– Tallinn on Euroopa Kultuuripealinn.  
Kultuuripealinna programmi kuu-
luvad festivalid leiad ka siinsest 
 kogumikust; täielikku programmi otsi 
aga kultuuripealinna koduleheküljelt 
www.tallinn2011.ee! 

Põhjalikum ning alati värske info nii 
siin kajastatud sündmuste kui ka 
sadade teiste kultuuriürituste kohta 
üle Eesti on leida meie interneti-
kalendrist www.kultuur.info 

Tutvuge, jätke meelde ja nautige kul-
tuurielamusi – Eestis toimub!

P.S. Käesolevat trükist tasub otsida 
Eesti Instituudist, kultuurielu sõlm-
punktidest ja kohvikutest Eesti suu-
remates linnades.

Kalendri on koostanud Eesti Instituut, kujundanud loovagentuur Refl eks. Andmed on trükitud seisuga jaanuar 2011. 

Eesti Instituut Suur Karja 14, 10140, Tallinn. 
Tel: (+372) 6314 355, e-post: kultuur.info@estinst.ee
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KUNST MUUSIKA  TEATER FILM PÄRIMUSKULTUUR

JAANUAR
  Jan – nov, Tallinn  SÕPRADELE LIHTSALT JOHANN SEBASTIAN. IGALE TALLINNA LINNAOSALE 
  OMA HELILOOJA 
  4.-8.01, Tallinn RAHVUSVAHELINE PÄRNU DAVID OISTRAHHI FESTIVAL 
  5.-7.01, Viljandi KOOLIJAZZ = JAZZIKOOL 
  8.-30.01, Pärnu PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA PÄEVAD JA   IN GRAAFIKA FESTIVAL
  20.01-08.05, Tallinn TALLINNA GRAAFIKATRIENNAAL „ARMASTUSE, MITTE RAHA PÄRAST“
  27.-30.01, Tallinn DOKUMENTAALFILMIDE FESTIVAL „DOCPOINT TALLINN“
  28.01-5.02, Eesti BAROKKMUUSIKAFESTIVAL

VEEBRUAR
  5.-6.02, Tallinn SIMPEL SESSION
  11.-13.02, Tallinn MUUSIKAFESTIVAL „TÄIUSLIK VAIKUS“
  11.-13.02, Valga LASTE JA NOORTE KLAVERIANSAMBLITE FESTIVAL
  12.02, Viljandi TALVINE TANTSUPIDU
  12.02-18.03, Tallinn TALVEJAZZ 2011
  16.-22.02, Pärnu ICICLE 2011, JÄÄSKULPTUURISÜMPOOSION
  18.-20.02, Viljandi TUDENGITE TEATRIPÄEVAD
  18.-27.02, Pärnu JÄÄFESTIVAL
  23.-27.02, Tallinn MULTIKULTUURNE KARUSSELL
  24.-27.02, Tallinn FESTIVAL „HELIOSPHERE 2011“
  25.-27.02, Jõhvi JÕHVI BALLETIFESTIVAL
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TANTS KIRJANDUS VARIA / INTERDISTSIPLINAARNE

MÄRTS
  14.-19.03, Pärnu LASTE JA NOORTE MUUSIKAFESTIVAL „MUUSIKAMOOS“
  21.-26.03, Tallinn EESTI MUUSIKA PÄEVAD
  21.-27.03, Tartu TARTU VISUAALSE KULTUURI FESTIVAL „MAAILMAFILM“
  24.-26.03, Tallinn TALLINN MUSIC WEEK

APRILL
  Aprill, Tallinn JAAPANI ANIMATSIOONI FILMIFESTIVAL „JAFF“
  Aprill, Haapsalu HAAPSALU ÕUDUS- JA FANTAASIAFILMIDE FESTIVAL
  2.-3.04, Tallinn KOOLITANTS 2011 (maakondlikud eelvoorud 27.01-20.02)
  7.-9.04, Haapsalu KAASAEGSE TANTSU PLATVORM „UUS TANTS 10“
  10.-17.04, Pärnu KALLASTU FESTIVAL
  13.-15.04, Viljandi RAHVUSVAHELINE MUUSIKAFESTIVAL „MUUSIKATRIAAD“
  13.-16.04, Pärnu PÄRNU PÄRIMUSMUUSIKA PÄEVAD
  13.-17.04, Tallinn KOORIFESTIVAL JA VOKAALANSAMBLITE KONKURSS „TALLINN 2011“
  14.-15.04, Võru LINNATEATRITE PÄEVAD VÕRU KANDLES
  14.-16.04, Tallinn LASTE JA NOORTE MUUSIKAFESTIVAL „TÄHTEDE LAUL 2011“
  16.-17.04, Tartu NOORTE TANTSULOOMINGU FESTIVAL „FUTURE-9“
  20.04-7.05, Tallinn POT TALLINNA PIDUNÄDALAD
  21.-23.04, Jõgeva ALO MATTIISENILE PÜHENDATUD MUUSIKAPÄEVAD JA ÖÖLAULUPIDU
  20.-30.04, Tallinn JAZZKAAR
  23.-24.04, Mooste EESTI RAHVAMUUSIKATÖÖTLUSTE FESTIVAL „MOISEKATSI ELOHELÜ“
  23.-29.04, Viljandi RAHVUSVAHELISELE TANTSUPÄEVALE PÜHENDATUD TANTSUNÄDAL
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KUNST MUUSIKA  TEATER FILM PÄRIMUSKULTUUR

  25.04-01.05, Tartu TARTU KEVADPÄEVAD
  26.04-14.06, Tallinn KOOLINOORTE KAASAEGSE KUNSTI TRIENNAAL „EKSPERIMENTA!“

MAI
  Mai, Tartu AUTORILAULUFESTIVAL „MAILAUL“
  Mai – aug, Haapsalu HAAPSALU SUVEMUUSIKA
  5.-8.05, Tartu/Tallinn TARTU KIRJANDUSFESTIVAL „PRIMA VISTA“
  9.-18.05, Tallinn KORFEST
  11.-15.05, Tal, Viljandi IDA MUUSIKA FESTIVAL „ORIENT“
  12.-13.05, Tallinn MAIKELLUKESE PÄEVAD
  12.-15.05, Türi TÜRI KEVADFESTIVAL „TÄHISTAEVAS“
  13.-14.05, Tallinn ERR0RFEST!
  14.05, üle Eesti MUUSEUMIÖÖ 2011: „ÖÖS ON AARDEID“
  19.-22.05, Tartu ARHAILISE LOOMINGU FESTIVAL „REGIÖÖ“
  19.-28.05, Tallinn PÄRIMUSMUUSIKAFESTIVAL „MAAILMAKÜLA“
  20.05, Tallinn KUMU ÖÖ
  20.-21.05, Haapsalu MUINASJUTUFESTIVAL „LOOVUS LÄBI MUINASJUTU“
  20.-22.05, Tallinn IMPROVISATSIOONILISE MUUSIKA FESTIVAL „IMPROTEST“
  21.-22.05, Pärnu RAHVALOOMINGU FESTIVAL „SVETOTŠ“
  22.05-4.06, Narva J. MRAVINSKI NIMELINE MUUSIKAFESTIVAL
  24.-27.05, Viljandi VILJANDI TREFF
  25.-28.05, Viljandi NUKUTEATRITE FESTIVAL „TEATER KOHVRIS“
  25.-29.05, Tallinn VIVAT BRASS
  26.-29.05, Tallinn TALLINNA KIRJANDUSFESTIVAL „HEADREAD“
  26.-29.05, Üle Eesti SLAAVI PÄRG
  28.05-01.06, Tallinn TALLINN TREFF
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TANTS KIRJANDUS VARIA / INTERDISTSIPLINAARNE

  28.05-26.06, Haapsalu HAAPSALU GRAAFILISE DISAINI FESTIVAL
  29.05-02.06, Tallinn NB FESTIVAL

JUUNI
 

  Jun – sept, üle Eesti NARGENFESTIVAL
  1.-11.06, Tallinn OOPERI- JA   BALLETIFESTIVAL   „SUVEÖÖ TÄHED“
  2.-4.06, Saue, Tallinn NOORTE JAZZ-IMPROVISATSIOONIFESTIVAL „VISIOON“
  2.-5.06, Tartu EESTI HELILOOJATE FESTIVAL
  2.-12.06, Pärnu PÄRNU RAHVUSVAHELINE   OOPERIMUUSIKA FESTIVAL PROMFEST
  3.06-26.08, Pärnu PÄRNU ORELIFESTIVAL
  4.06, Võru VÕRU LAULU- JA   TANTSUPIDU
  4.06, Haapsalu FESTIVAL „AVATUD UKSED“
  4.06, Häädemeeste PÕHJA-LIIVIMAA FESTIVAL
  4.-5.06, Narva NARVA PÄEVAD
  5.06, Narva NARVA KUNSTNIKUPÄEV
  6.-12.06, Tallinn, LÜHIFILMIDE FESTIVAL „ENNENÄGEMATU FILM“
  Maardu 
  10.-11.06, Valga VALGA-VALKA LINNAPÄEVAD
  10.-12.06, Viljandi VILJANDI TORUPILLILAAGER-FESTIVAL
  10.-12.06, Viljandi VILJANDI HANSAPÄEVAD
  11.06, Rakvere II PUNKLAULUPIDU „ANARCHY IN THE EU“
  12.06, Jõgeva EESTI NAISTE TANTSUPIDU „NAISE LUGU“
  13.-18.06, Tallinn TALLINNA KITARRIFESTIVAL
  17.-18.06, Järvakandi RABAROCK
  17.-22.06, Pärnu SKULPTUURIPÄEVAD
  17.-23.06, Suure-Jaani HELILOOJATELE KAPPIDELE PÜHENDATUD SUURE-JAANI MUUSIKAFESTIVAL
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KUNST MUUSIKA  TEATER FILM PÄRIMUSKULTUUR

  18.-27.06, Pärnu PÄRNU VEEFESTIVAL
  22.06, Tallinn, Tartu  SÕJAVÄEMUUSIKA FESTIVAL „EST-TATTOO 2011“
  24.-25.06, Tabasalu TABASALU JAZZ FEST
  25.-29.06, Tallinn KÄSIKELLAMUUSIKA FESTIVAL „BELLS ART“

JUULI
 

  Juuli, Tallinn EESTI POPS
  Juuli, Tallinn VÄNTORELIFESTIVAL
  1.07, Saue HARJUMAA PUHKPILLIFESTIVAL
  1.-2.07, Vana-Vigala HARD ROCK LAAGER
  1.-2.07, Tallinn MANKA BOUTIQUE POP FESTIVAL
  1.-2.07, Pärnu PÄRNU HANSAPÄEVAD
  1.-3.07, Tallinn XI NOORTE LAULU- JA   TANTSUPIDU „MAA JA ILM“
  1.-3.07, Kihelkonna KIHELKONNA KIRIKUMUUSIKAPÄEVAD
  2.07, Kilingi-Nõmme SCHILLING – ILUSA MUUSIKA FESTIVAL
  4.-10.07, Tallinn SONIC LANDMARKS / TUNED CITY TALLINN
  4.-24.07, Eesti PÄRNU DOKUMENTAAL- JA ANTROPOLOOGIAFILMIDE FESTIVAL
  4.-24.07, Kohila KOHILA KERAAMIKASÜMPOOSION
  5.-10.07, Muhu MUHU TULEVIKUMUUSIKA FESTIVAL „JUU JÄÄB“
  6.-9.07, Saaremaa HELISEVAD SAAREMAA ORELID
  7.-10.07, Tallinn VANALINNA PÄEVAD
  8.-9.07, Tõrva TÕRVA LINNA PÄEVAD
  8.-9.07, Karksi KARKSI ORDULINNUSE PÄEVAD
  8.-9.07, Tahkuranna REIU ROCK
  8.-10.07, Hiiumaa HIIUMAA KAMMERMUUSIKAPÄEVAD
  8.-10.07, Pärnu MUUSIKAFESTIVAL „KUMMARDUS VALGRELE“
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TANTS KIRJANDUS VARIA / INTERDISTSIPLINAARNE

  8.-15.07, Ida-Virumaa SEITSME LINNA MUUSIKAFESTIVAL
  9.-10.07, Pärnu EESTI LINETANTSU FESTIVAL
  9.-17.07, Pärnu LASTE- JA NOORTEKOORIDE FESTIVAL „EUROPA CANTAT JUNIOR 6“
  10.07-13.08, Pärnu SUVEAARIA 2011. KUNSTIDE SÜNTEES
  11.-16.07, Viljandi NOORE TANTSU FESTIVAL „NOTAFE“
  13.-17.07, Viljandi VILJANDI VANAMUUSIKA FESTIVAL
  13.-17.07, Haapsalu HAAPSALU VANAMUUSIKAFESTIVAL
  14.-16.07, Mustjala MUSTJALA MUUSIKAFESTIVAL „MUSTJALA MUSTRID“
  14.-17.07, Võru VÕRU FOLKLOORIFESTIVAL
  14.-17.07, Hiiumaa HIIUMAA   PÄRIMUSMUUSIKAFESTIVAL
  14.-24.07, Rapla RAPLA KIRIKUMUUSIKA FESTIVAL
  15.-17.07, Lihula KLASSIKALISE MUUSIKA FESTIVAL „LIHULA MUUSIKAPÄEVAD“
  15.-17.07, Tallinn TALLINNA MEREPÄEVAD
  19.-23.07, Saaremaa SAAREMAA OOPERIPÄEVAD
  19.-26.07, Pärnu PÄRNU DAVID OISTRAHHI FESTIVAL
  20.-24.07, Tallinn TANGOSADAM TALLINN
  20.-24.07, Tartu „EUROPEADE“, EUROOPA SUURIM RAHVAKUNSTIFESTIVAL
  21.-23.07, Viljandi ROCK RAMP 2011
  21.-26.07, Tartu FESTIVAL „KLAASPÄRLIMÄNG“
  27.-31.07, Haapsalu HAAPSALU KEELPILLIFESTIVAL
  27.07-3.08, Pärnu MUUSIKAFESTIVAL „JÄRVIFEST 2011“
  28.-31.07, Viljandi VILJANDI   PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVAL „RÜTM JA PULSS“
  29.07, Haapsalu KUNSTIFESTIVAL „SEANAHK 3“
  29.-31.07, Pärnu PÄRNU SUUPILLIFESTIVAL „BALTIC-NORDIC HARMONICA“
  29.07-07.08, Tallinn TALLINNA ORELIFESTIVAL
  29.-31.07, Viimsi RANNARAHVA FESTIVAL
  29.07-6.08, Saaremaa SAAREMAA MERENÄDAL
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KUNST MUUSIKA  TEATER FILM PÄRIMUSKULTUUR

AUGUST
 

  August-oktoober SÜGISJAZZ 2011
  August, Tallinn AASIA FILMIFESTIVAL
  Aug-sept, Tallinn TALLINN FASHION WEEK
  Aug-sept, Tallinn FESTIVAL „PLEKTRUM“
  1.-6.08, Pärnu PÄRNU BLUESIPÄEVAD 2011
  2.-6.08, Kuressaare KURESSAARE KAMMERMUUSIKA PÄEVAD
  3-7.08, Märjamaa MÄRJAMAA FOLK
  4.-8.08, Lihula LIHULA KULTUURIPÄEVAD „LIHULA 800“
  5.-6.08, Haapsalu BLUUSIFESTIVAL „AUGUSTIBLUUS“
  5.-6.08, Tallinn NÕMME JAZZI SUVEFESTIVAL
  5.-6.08, Pärnu PÄRNU GILDIPÄEVAD
  5.-7.08, Kuressaare KURESSAARE MEREPÄEVAD
  5.-14.08, Tallinn NOORTE TSIRKUSEFESTIVAL „TSIRKUSEPUU“
  6.08, Tallinn PÄRIMUSKULTUURI PÄEV „PÄRIMUSI“
  6.08, Tartu PLINK PLONK
  5.-6.08, Leigo LEIGO JÄRVEMUUSIKA FESTIVAL
  11.-14.08, Pärnu PÄRNU TEATRIFESTIVAL „AUGUST“
  12.08, Narva NOORSOOKULTUURI FESTIVAL „N+FEST“
  12.-13.08, Tõrva LOITSUFESTIVAL „TULD JA TÕRVA“
  12.-14.08, Käsmu VIRU FOLK
  12.-14.08, Türi vald KARTULITRÜKI FESTIVAL
  12.-14.08, Narva NARVA AJALOOLINE FESTIVAL „NARVA LAHING“
  12.-14.08, Haapsalu VALGE DAAMI AEG
  12.-14.08, Jõgevamaa MÜTOFEST 2011
  13.08, Pärnu AUGUSTIUNETUS. KUNSTIDE ÖÖ PÄRNUS



11

TANTS KIRJANDUS VARIA / INTERDISTSIPLINAARNE

  13.-21.08, Tallinn BIRGITTA FESTIVAL
  15.-27.08, Tallinn AUGUSTI TANTSUFESTIVAL
  16.-20.08, Võru VÕRU VASKPILLIPÄEVAD
  17.-21.08, Tartu TARTU PUHKPILLIFESTIVAL „MÜRTSUB PILL“
  19.-20.08, Valga VALGA MILITAARAJALOO FESTIVAL
  19.-20.08, Tartu EMAJÕE FESTIVAL
  19.-20.08, Toila TOILA ORU PROMENAAD
  19.-21.08, Võru VÕRU LINNAPÄEVAD
  20.-23.08, Tallinn VANAUSU PÄRIMUSKULTUURI FESTIVAL „PEIPUS“
  24.-26.08, Tallinn STALKING STALKER
  24.08-2.09, Tallinn KULTUURITEHASE FESTIVAL
  25.-28.08, Tallinn DOVLATOVI PÄEVAD
  27.08, Üle Eesti  MUINASTULEDE ÖÖ
  27.08, Jõgeva KÜÜSLAUGUFESTIVAL

SEPTEMBER
  September, Tallinn H2T
  September, Tallinn EESTI TOIDU FESTIVAL
  Sept-okt, Tartu KAASAEGSE KUNSTI FESTIVAL „ART IST KUKU NU UT“
  1.-4.09, Tartu INTERDISTSIPLINAARNE AVANGARDKULTUURI FESTIVAL „ECLECTICA“
  1.-7.09, Tallinn LUSCHER&MATIESENI FILMIFESTIVAL
  1.09-23.11, Üle Eesti NOKIA MOBIILIFILMIDE FESTIVAL „MOFF“
  2.-4.09, Tartu TARTU LÕÕTSPILLIFESTIVAL
  3.-4.09, Tallinn UUE MAAILMA LINNARUUMIPROJEKT „TEHKE RUUMI“: TÄNAVAFESTIVAL
  5.-11.09, Tartu EESTI TEATRI FESTIVAL „DRAAMA 2011“
  9.-10.09, Karksi KARKSI MEEFESTIVAL
  9.-11.09, Haapsalu NOSTALGIAPÄEVAD
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KUNST MUUSIKA  TEATER FILM PÄRIMUSKULTUUR

  13.-17.09, Viljandi VILJANDI KITARRIFESTIVAL
  14.-18.09, Lihula ja MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVAL 
  Haapsalu
  14.-24.09, Tallinn TALLINNA KAMMERMUUSIKA FESTIVAL
  16.-25.09, Tallinn DISAINIFESTIVAL „DISAINIÖÖ“ JA EUROOPA INNOVATSIOONIFESTIVAL„IF...“
  17.09-2.10, Tallinn,  ÕIGEUSU VAIMULIKU MUUSIKA FESTIVAL „CREDO“ 
  Tartu 
  26.09-30.11, Narva EESTI MUUSEUMIDE FESTIVAL

OKTOOBER
  3.-30.10, Tartu,  HÕIMUPÄEVAD
  Viljandi, Tallinn 
  5.-9.10, Tartu TARTU VANAMUUSIKAFESTIVAL „ORIENT ET OCCIDENT“
  6.-9.10, Tartu ANIMATSIOONIFESTIVAL „KLIK!ESTONIA//KLÕPS“
  10.-16.10, Tartu TARTU SÜGISPÄEVAD
  21.-28.10, Tallinn UUE MUUSIKA FESTIVAL NYYD 2011 „TULEVIKUSÜMFOONIAD“
  27.-29.10, Pärnu PÄRNU AKORDIONIMUUSIKA FESTIVAL
  28.-29.10, Tartu NOORTE AMATÖÖRFILMIDE FESTIVAL „NAFF“

NOVEMBER
  November, Tallinn ARIEL
  Novembri algus FESTIVAL „KULDNE MASK“
  Tallinn, Jõhvi, Tartu
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TANTS KIRJANDUS VARIA / INTERDISTSIPLINAARNE

  4.-6.11, Tallinn MUUSIKAFESTIVAL „SERVATAGUSE MUUSIKA“
  7.-12.11, Tallinn   NU PERFORMANCE   FESTIVAL
  10.-12.11, Tallinn MARDILAAT
  11.-13.11, Tallinn EESTI KLAVER JA EUROOPA
  17.11-4.12, üle Eesti TALLINNA PIMEDATE ÖÖDE FILMIFESTIVAL „PÖFF“
  18.-22.11, üle Eesti ANIMAFILMIDE FESTIVAL „ANIMATED DREAMS“
  18.-27.11, üle Eesti LASTE- JA NOORTEFILMIDE FESTIVAL „JUST FILM“
  19.-23.11, üle Eesti TUDENGI- JA LÜHIFILMIDE FESTIVAL „SLEEPWALKERS“
  23.-26.11, Tallinn FESTIVAL „NEU/NOW: TULEVIKU NOORED TALENDID“
  25.-26.11, Jõgeva BETTI ALVERILE PÜHENDATUD LUULEPÄEVAD „TÄHETUND“

DETSEMBER
 

  Detsember, Tallinn JÕULUTURG
  1.-15.12, üle Eesti JÕULUJAZZ 2011
  1.-31.12, Tallinn TALLINNA TALVEFESTIVAL
  2.-3.12, Tallinn, Tartu BATTLE OF EST
  2.-4.12, Tallinn NEPOSEDÕ KUTSUB SÕPRU
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KUNSTFestivalide kalender   2011

8.-30.01, Pärnu
PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA 
PÄEVAD JA IN GRAAFIKA 
FESTIVAL

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
schoenberg@schoenberg.ee
www.schoenberg.ee
 
Ühisfestivali kavas on loengud, 
kont serdid, töötoad, näi tused, dis-
kussioonid, etendused, teoste ühis-
kuulamised ja -vaatamised. Süve-
netakse futuristlikesse ideedesse 
ja esitletakse futuristlikus vaimus 
loodud kunstiteoseid. Neljandat 
korda leiab aset erinevate kunstia-
lade esindajaid ühendav multi-

meediumitöötuba, mille tulemu-
seks on eksperimentaalne kontsert 

-etendus „Mürade kunst“.

20.01-08.05, 
Tallinn
TALLINNA XV GRAAFIKA-
TRIENNAAL „ARMASTUSE, 
MITTE RAHA PÄRAST“

SA Tallinna Graafi katriennaal, 
Jaanika Okk
(+372) 5383 2034
tallinn@triennial.ee
www.triennial.ee

Tallinna graafi katriennaal püüab ka-
jastada kaasaegse kunsti hetke-
seisu üleilmse majanduskriisi ajas-
tul ja vaadelda selles kontekstis 
kunsti loomise, esitlemise ja vastu-
võtuga seonduvaid probleeme. „Ar-
mastuse, mitte raha pärast“ jälgib 
teemakeskselt tänapäeva graafi kat 
laiemas kaasaegse kunsti keskkon-
nas. Triennaali programmi koosta-
mises osaleb rahvusvaheline kuraa-
tor Simon Rees koostöös Eve Kase 
ja Eha Komissaroviga.

16.-22.02, Pärnu
ICICLE 2011,  
RAHVUSVAHELINE 
JÄÄSKULPTUURI-
SÜMPOOSION

Pärnu Linnagalerii

 Tallinn 2011 
 programmis 
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KUNST

info@linnagalerii.ee
www.linnagalerii.ee
 
Sümpoosionil osalevatele võistkon-
dadele antakse lähtematerjalina 
vormimiseks suur jääplokk, millest 
kolme päeva jooksul valmivad Pärnu 
kesklinnas atraktiivsed jää skulptuurid. 
Töövahenditena on lubatud kasutada 
kõikvõimalikke tööriistu, kaasa ar-
vatud kodumasinaid nagu triikraud, 
föön jms. Sümpoosioni lõpuks selgi-
tatakse välja uhkeim töö ja antakse 
välja ka publikupreemia.

26.04-14.06, 
Tallinn
KOOLINOORTE 
KAASAEGSE KUNSTI 
TRIENNAAL 
„EKSPERIMENTA!“

Sally Stuudio, Jane Remm
(+372) 641 8518
info@eksperimenta.net
www.eksperimenta.net
 
Unikaalne ja esmakordne kunsti-
sündmus, mis toob kunstihariduse 
kooliseinte vahelt välja ning esitleb 
kaasaegset kunsti 14-19-aasta stelt 
noortelt rohkem kui tosinast riigist.

28.05-26.06, 
Haapsalu
HAAPSALU GRAAFILISE 
DISAINI FESTIVAL

Haapsalu kultuurikeskus
(+372) 472 4470
info@kultuurimaja.ee
www.kultuurimaja.ee

5.06, Narva
NARVA KUNSTNIKUPÄEV

Narva Muuseum
(+372) 359 9230
info@narvamuuseum.ee
www.narvamuuseum.ee
 
Teatraliseeritud kunstipeol esita-
takse nii Narva linnast kui ka teis-
test Eesti linnadest ja välismaalt 
pärit kunstnike loomingut. Narva 
Kunstigaleriisse on välja pandud 
üritusel osalejate tööd ja instal-
latsioonid ning külastajaile korral-
datakse kohtumisi kunstnikega.

17.-22.06, Pärnu
X RAHVUSVAHELISED
SKULPTUURIPÄEVAD

Indrek Aija
indrek.aija@lv.parnu.ee
 
Seekordsed skulptuuripäevad on 
pühendatud Pärnu ja Vaasa sõprus-
suhete 55. juubelile. Sõprusetee-
malisi puuskulptuure loovad mõ-
lema linna kunstnikud ja valminud 
skulptuurid jäävad ehtima Pärnu 
linnaruumi.

4.-10.07, Tallinn
SONIC LANDMARKS / 
TUNED CITY TALLINN

Tuned City, MoKS, Hollandi 
Kuningliku Konservatooriumi 
Sonoloogiainstituut
(+372) 513 8457
carsten@garage-g.de
www.tunedcity.net/tallinn
 
Tavaliselt kirjeldatakse ehitisi ja 
arhitektuuri visuaalsete märksõna-
dega, aga tihti on just kuulmismeel 
see, mis aitab ruumi kogemisel ja 
selles liikumisel. „Tuned City Tallinn“ 
programm koondab endas heli-
performance’eid, kohaspetsiifi lisi 
ins tallatsioone, diskussioone, õpi-
tube, helijalutuskäike ja trükitud 
kaarti, mis tutvustab linna „heli-
märke“.

 Tallinn 2011 
 programmis 
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4.-24.07, Kohila
XI KOHILA 
RAHVUSVAHELINE 
KERAAMIKASÜMPOOSION

Kohila Koolituskeskus 
Tohisoo mõisas
(+372) 483 3887, 5663 6895
kohilasymposium@gmail.com
 
Sümpoosion toob kokku keraami-
kuid ja skulptoreid kogu maailmast. 
Osalevad nii nimekad keraamikud 
kui ka noored talendid, keda kõiki 
ühendab armastus puupõletuse 
vastu. Kolme nädala jooksul muu-
tub Tohisoo tõeliseks eri maade ja 
kultuuride kokkupuutepunktiks, 
kus vormitakse saviskulptuure ja 
leiavad aset kunstnike esitlusõhtud.

29.07, Haapsalu
KUNSTIFESTIVAL 
„SEANAHK 3“

Loomekeskus MTÜ
(+372) 5660 5860
piret@turundustugi.ee
 
Rahvusvaheline kunstifestival, mis 
keskendub Haapsalu linnaruumi 
väärtustamisele ning toob uuesti 
pildile erilise miljööga, kuid unus-

tusehõlma vajunud paigad. Jaan 
Toomiku kureerimisel saab näha 
Eesti noorte maalikunstnike töid ja 
kirevat ning elavat kunsti- ja 
fi lmiprogrammi. Hinnatud kuraator 
Johannes Deimling toob kohale 
kümme performance’ikunsti maail-
manime.

August-september, 
Tallinn
TALLINN FASHION WEEK

Eesti Moedisaini Liit
 
Tallinn Fashion Week’i alla koondu-
nud üritustest moodustub suurim 
moefestival, mis Eestis kunagi toi-
munud. Moepargis saab näha moe-

joonistuste näitust, 3D arhitektuur-
seid installatsioone ja mitmeid 
taieseid, mis räägivad disaini 
mõjust. Võõrustatakse Läti alter-
natiivseimat moeüritust „Moment“, 
esitletakse moefi lm-etendust 

"Kolm ainsus" ning huvilistel on või-
malik külastada säästva moe kes-
kust ja erinevaid koolitusi.

12.-14.08, Türi vald
VI RAHVUSVAHELINE 
KARTULITRÜKI FESTIVAL

MTÜ Potatoprint, Katri Kuusk
(+372) 5661 7210
printpotato@gmail.com
www.printpotato.pri.ee
 

 Tallinn 2011 
 programmis 
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Festival tutvustab ja propageerib 
kartulitrükki kui primitiivset ning 
loodussõbralikku graafi katehnikat, 
ühendab erinevast soost, vanusest, 
rahvusest ja erineva erialaga inime-
si lõõgastava käelise tegevuse kau-
du ning pühitseb kartulit kui eest-
laste põhitoidust.

September, Tallinn
H2T

Tallinna Noorsootöö Keskus, 
Nukufi lmi lastestuudio, 
Helsingi Noorsootöökeskus

Esimest korda toimuv Helsingi ja 
Tallinna noorte audiovisuaalsete 
tööde ja fotoseeriate projekt mere ja 
linnaruumi teemadel päädib suure 
festivaliga ja rändab järgmisel aas-
tal edasi Helsingisse. Eesti ja Soome 
noored arutlevad loomingulisel viisil 
linna ja mere üle, lisaks toimuvad 
õpitoad ning internetifoorum.

September-
oktoober, Tartu
KAASAEGSE KUNSTI 
FESTIVAL „ART IST KUKU 
NU UT“

Kaisa Eiche, Rael Artel
(+372) 510 5575, 5622 9213
info@artistkukunuut.org
www.artistkukunuut.org
 
Uus rahvusvahelisele kaasaegsele 
kunstile pühendatud festival tut-
vustab külastajatele kunstimaailma 
tippusid, rahvusvahelisel areenil 
tegutsevaid kuraatoreid ja eesti 
kunstnike näitusi. Väljapanekutega 
kaasneb hariduslik programm, 
milles löövad kaasa kunstiharidust 
pakkuvad õppeasutused, galeriid ja 
Tartu kunstimuuseum.

16.-25.09, Tallinn
VI RAHVUSVAHELINE 
DISAINIFESTIVAL 
„DISAINIÖÖ“ JA 
EUROOPA 
INNOVATSIOONIFESTIVAL 
„IF...“

Eesti Disainerite Liit
(+372) 5557 3687
info@disainioo.ee
www.disainioo.ee
www.innovationfestival.ee
 
Eesti disaini nähtavaks tegemisele 
suunatud festival aitab üldsusel 
lah ti mõtestada disaini olemust. 

Seetõttu kuuluvad festivali kavasse 
tavapäraste näituste ja moeeten-
duste kõrval ka harivad seminarid, 
loengud ning töötoad. Kuidas loo-
vust ja disaini saab rakendada 
parema elukeskkonna loomisel? 

„Disainiöö“ näitab suunda. 

7.-12.11, Tallinn
IV NU PERFORMANCE 
FESTIVAL

MTÜ Uue Performantsi Selts
(+372) 646 4704
saal@tants.ee
www.saal.ee
 
Festival uitab ringi interdistsipli-
naarsel tühermaal erinevate kunsti-
liikide – performance’i ja teatri, 
popmuusika ja kaasaegse tantsu – 
vahemaastikel. See on amorfne ja 
dünaamiline mänguväli, kus põimu-
vad erinevad erialad, arusaamad 
ning traditsioonid. Sel õieti eikel-
legimaal tekivad hübriidsed kultuu-
rivormid, luuakse uusi autoripo-
sitsioone ja uuendatakse arusaama 
sellest, mis on kultuur ning milleks 
see võib veel saada.

 Tallinn 2011 
 programmis 
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23.-26.11, Tallinn
FESTIVAL „NEU/NOW: 
TULEVIKU NOORED 
TALENDID“

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia, ELIA
ema@ema.edu.ee
www.neunow.com

Festivalil tutvustavad noorte Euroo-
pa kunstnike värsket loomingut 
etendused, näitused, installatsioo-
nid, kontserdid, tööde esitlused, 
seminarid, õpitoad ja ümarlauad.

Jaanuar – 
november, Tallinn
SÕPRADELE LIHTSALT 
JOHANN SEBASTIAN. 
IGALE TALLINNA 
LINNAOSALE OMA 
HELILOOJA

Eesti Heliloojate Liit
(+372) 645 4068
heliloojate.liit@gmail.com
www.helilooja.ee
 
Muusikalugu tunneb heliloojaid, 
kelle puhul piisab eesnimede 

maini misest, kui juba hakkavadki 
kuulsad teosed kõrvus helisema. 
Küllap kutsusid naabrid Bachi liht-
salt Johann Sebastianiks. Eestis on 
täna palju toredaid heliloojaid, kes 
on meie jaoks ka maailmalavadel 
tegutsedes jäänud Märt-Matiseks, 
Piretiks, Taunoks, Erkki-Sveniks, 
Urmaseks või Tõnuks. Inspiratsiooni 
saavad nad oma teosteks tihti just 
kodukandist – miks mitte Tallinna 
linnaosadest.

4.-8.01, Tallinn
RAHVUSVAHELINE PÄRNU 
DAVID OISTRAHHI 
FESTIVAL

MTÜ Pärnu David Oistrahhi festival
(+372) 502 5753
oistfest@oistfest.ee
www.oistfest.ee
 
Eesti vanim ja mahukaim muusika-
festival toimub esmakordselt Tallin-
nas! Festival sai alguse 1970. aas-
tal, mil Pärnus toimusid Beethoveni 
200. sünniaastapäevale pühenda-
tud muusikapäevad. 2011. aastal 
pakutakse publikule nautimiseks 
galaõhtut, kolmekuningapäevakont    
serti ja Läänemeremaade koori-
muusika pärle.

5.-7.01, Viljandi
KOOLIJAZZ = JAZZIKOOL

MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival
trall@viljandimaa.ee
www.kultuur.edu.ee/muusika
 
Seitsmendat korda toimuval noor te 
pop-jazzmuusikute laager-festivalil 
on muusikahuvilistel võimalus osa 
saada esmaklassilistest õpituba-
dest ja elamuslikest kontsertidest.

8.-30.01, Pärnu
PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA 
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PÄEVAD JA IN GRAAFIKA 
FESTIVAL

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
schoenberg@schoenberg.ee
www.schoenberg.ee
 
Ühisfestivali kavas on loengud, 
kontserdid, töötoad, näitused, dis-
kussioonid, etendused, teoste ühis-
kuulamised ja -vaatamised. Süve-
netakse futuristlikesse idee desse 
ja esitletakse futuristlikus vaimus 
loodud kunstiteoseid. Neljandat 
korda leiab aset erinevate kunsti-
alade esindajaid ühendav multi-
meediumitöötuba, mille tule-
museks on eksperimentaalne 
kontsert-eten dus „Mürade kunst“.

28.01-5.02, 
Üle Eesti
XXII 
BAROKKMUUSIKA-
FESTIVAL

Eesti Kontsert
(+372) 614 7733
info@concert.ee
www.concert.ee
 
Alates 1990. aastast korraldatava 
rahvusvahelise barokkmuusikafes-

tivali algataja ja kunstiline juht on 
viiuldaja ning dirigent Andres 
 Mustonen. Tänavu on külalisesine-
jad Ensemble La Fenice Prantsus-
maalt ja saksa vokaalansambel Die 
Singphoniker. Lisaks on kavas pidu-
lik galakontsert "Bach ja pojad" 
koos Tallinna Filharmoonikute ja 
solistidega.

3.-6.02, Tartu
IV TARTU 
RAHVUSVAHELINE 
NOORTEKOORIDE 
FESTIVAL

Eesti Segakooride Liit
(+372) 5646 7666
esl@kul.ee
www.segakoorideliit.ee
 
Festivali eesmärk on koorimuusika 
tutvustamine noortelt noortele, vä-
liskooridele Tartu kui noortesõbrali-
ku linna tutvustamine ja noor te-
kooride omavaheliste sidemete 
loomine. 4. Tartu rahvusvahelisel 
noortekooride festivalil osalevad 
koorid Dub  linist, Göteborg’ist, 
Riiast , Tartust ja Tallinnast.

11.-13.02, Tallinn
MUUSIKAFESTIVAL 
„TÄIUSLIK VAIKUS“

Tallinna Filharmoonia
(+372) 669 9940
fi la@fi lharmoonia.ee
www.fi lharmoonia.ee
 
Omanäolise kammerliku atmos-
fääriga festivalil esitletakse Eestis 
muidu harva kuuldavat kõrgel tase-
mel heliloomingut, mis on suurel 
määral seotud ühe hinnatuima 
plaadifi rma ECM-i toodanguga.

11.-13.02, Valga
XVI 
RAHVUSVAHELINE LASTE 
JA NOORTE 
KLAVERIANSAMBLITE 
FESTIVAL

Valga Muusikakool
(+372) 5345 2932
kool@valgamuusikakool.ee
www.valgamuusikakool.ee
 
Lastele ja noortele mõeldud festi-
valil esinevad muusikakoolide 
7-16-aastased õpilased Eestist, 
Lätist ja Leedust ning mängitakse 

 Tallinn 2011 
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neljal, kuuel või kaheksal käel. 
Esinemisi hindab rahvusvaheline 
žürii.

12.02-18.03,
Tallinn
TALVEJAZZ 2011

MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing
(+372) 666 0030
info@jazzkaar.ee
www.jazzkaar.ee

Festivali eesmärk on pakkuda kuu-
lajatele regulaarselt mitmekesiseid 
muusikaelamusi, esitleda eesti 
muusikute uut loomingut ja tut-
vustada põnevaid projekte välis-
esinejailt.

24.-27.02, Tallinn
FESTIVAL 
„HELIOSPHERE 2011“

Talk Left-Handed
jarmonuutre@gmail.com
www.heliospherefestival.com

Eksperimentaalne ja psühhedeelne 
audiovisuaalne festival, mis pakub 

võimaluse korraks harilikust iga-
päevamaailmast välja astuda ja las-
ta end läbi raputada nurgelistel 
müramassiividel ning paitada heli-
de võrgul.

14.-19.03, Pärnu
LASTE JA NOORTE 
MUUSIKAFESTIVAL 
„MUUSIKAMOOS“

Pärnu Filharmoonia, 
MTÜ Pärnu Kontserdibüroo
(+372) 442 6780
helen@parnufi lharmoonia.
ee,maarja@parnukontsert.ee
www.parnufi lharmoonia.ee
www.parnukontsert.ee

Esimene "Muusikamoos" valmis 
2003.a ja sestsaati on moosikeet-
miseks oma kindel retsept: törts 
oma linna orkestrit, ports koo ri-
muusikat, suts folk- või muud 
muusikat, tubli annus professio-
naalsetelt tegijatelt, paras amps 
oma kandi muusikutelt, kulbitäis 
koolitust sekka ja lõpetuseks üks 
mehine muusikal või muud suure-
joonelist...
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21.-26.03, Tallinn
EESTI MUUSIKA PÄEVAD

Eesti Heliloojate Liit
(+372) 645 4068
heliloojate.liit@gmail.com
www.helilooja.ee

Eesti Muusika Päevad (EMP) on 
juba üle 30 aasta olnud üks olulise-
maid siinsete heliloojate loomin-
gule keskenduvaid festivale. EMP 
tasakaalustab kodumaist välis-
maisega, kammerlikkust mastaap-
susega ning festivalikavast leiab 
üha enam žanri- ja stiiliülest. Sel 
aastal püüab EMP Euroopa 
kultuuri pealinna auks avardada lin-
na kultuuriruumi ka väljapoole 
kesk linna, uurides, millega tegele-
vad naabrid lähiriikides ja teistes 
linnaosades.

24.-26.03, Tallinn
TALLINN MUSIC WEEK

Musiccase OÜ
helen@musiccase.ee
www.musiccase.ee

Tallinn Music Week toob igal aastal 
kõik olulised tegijad Tallinna, kut-
sudes siia kokku muusikaprodut-

sendid ja mänedžerid tervest maail-
mast, et teadmised Eesti 
muusikaelust ei jääks vaid meile en-
dile. Paari tiheda päeva ja öö jooksul 
linna parimates live-klubides, teat-
rites ja baarides toimuval showcase-
festivalil saavad kohalikud muusi-
kafännid ja rah vus vahelised profi d 
põhjaliku ülevaate Eesti popmuusi-
ka hetkeseisust.

10.-17.04, Pärnu
KALLASTU FESTIVAL

Pärnu Ooper
ooper@parnu.ee

www.ooper.parnu.ee
www.kallastu.pri.ee

Festival tutvustab kevadiselt värs kes 
atmosfääris sopran Kai Kallastu ja 
helilooja Andrus Kallastu loomin gut.

13.-15.04, Viljandi
XIX RAHVUSVAHELINE 
MUUSIKAFESTIVAL 
„MUUSIKATRIAAD“

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti 
Pärimusmuusika Keskus, Jaani kirik
(+372) 5344 9894

 Tallinn 2011 
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muusikatriaad@gmail.com
kultuur.edu.ee/muusikatriaad

“Muusikatriaad” on omasuguste se as 
ainulaadne muusikasündmuste sari, 
mis liidab kolme olulist žanri: jazz-, 
vaimulik ja pärimusmuusika. Alg-
ideest pakkuda koolisisest võis-
tumängimist Viljandi Kultuuriaka-
deemia muusikaüliõpilastele, on välja 
kasvanud suur avalik ettevõtmine, 
mille põhieesmärk on tagada noor-
tele muusikutele eneseväljendamise 
ning proovilepanemise või malus.

14.-16.04, Tallinn
RAHVUSVAHELINE LASTE 
JA NOORTE 
MUUSIKAFESTIVAL 
„TÄHTEDE LAUL 2011“

MTÜ Avasta Anded
muusik@meero.ee
www.meero.ee

Festival toob kokku parimad laste-
kollektiivid nii meilt kui ka mujalt 
maailmast, pakkudes tallinlastele 
ja Tallinna külalistele elamusi mit-
metes avalikes kontserdikohtades.

13.-16.04, Pärnu
III PÄRNU 
PÄRIMUSMUUSIKA 
PÄEVAD

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts
(+372) 447 9768
www.praks.ee
 
Aastast aastasse paisuval festivalil 
lisandub taaskord uusi kontserte ja 
koosmusitseerimisi nii algajatele 
kui ka oskajatele pillimeestele. Pil-
limängu- ja lauluõpitubades on 
pearõhk Pärnumaa pärandil ning 
juhendajateks valdkonna parimad 

tegevmuusikud-õpetajad. Ühistun-
didele järgnevad festivaliõhtud Pär-
nu Jahtklubis.

13.-17.04, Tallinn
XII RAHVUSVAHELINE 
KOORIFESTIVAL JA 
VOKAALANSAMBLITE 
KONKURSS „TALLINN 
2011“

Eesti Kooriühing
(+372) 627 4451,  627 4450

 Tallinn 2011 
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kooriyhing@kul.ee
www.kooriyhing.ee
 
Festival toob kontserdilavadele 
tipptasemel lauljaid kogu maail-
mast. Sedakorda on võistlema ja 
kontserte andma oodata enam kui 
60 koori ja ansamblit. Kuulata saab 
neid Estonia kontserdisaalis, Laulu-
väljaku klaassaalis, Mustpeade Ma-
jas, Niguliste kirikus ja mujalgi. Li-
saks toimuvad lastele ja noortele 
kontserdid Tallinna koolides.

21.-23.04, Jõgeva
XV ALO MATTIISENILE 
PÜHENDATUD 
MUUSIKAPÄEVAD JA 
ÖÖLAULUPIDU

Jõgeva gümnaasium
kool@joggym.edu.ee
www.joggym.edu.ee
www.hot.ee/alomattiisen

Alo Mattiisenile pühendatud muusi-
kapäevadel toimuvad erinevad 
konkursid ja helilooja 50. sünniaas-
tapäevale pühendatud Öölaulupidu, 
kus tulevad ettekandele ühislaulud 
kooridega (dirigendid H. Surva, R. 
Talmar) ja isamaalised laulud (esi-
tavad Ivo Linna ja Antti Kammiste 
bänd Easy Living).

20.04-30.04, 
Tallinn
JAZZKAAR

MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing
(+372) 666 0030
info@jazzkaar.ee
www.jazzkaar.ee

Jazzkaare kevadine suurfestival on 
tõeline džässipidu, mis toob Tal-
linna eesti parimad džässmuusikud 
ja põnevaid esinejaid kogu maail-
mast. Kõrvuti kontsertsaalidega 
kõlab muusika ka avalikus linnaruu-
mis. Aprill on ühtlasi ka džässikuu, 
mil toimub mitu haridust, kunsti ja 
muusikat liitvat üritust ning an-
takse üle Eesti džässiauhinnad.

23.-24.04, Mooste
XII EESTI 
RAHVAMUUSIKA-
TÖÖTLUSTE FESTIVAL 
„MOISEKATSI ELOHELÜ“

MTÜ Folgisellide Selts, Ülo Needo, 
Ülle Podekrat
(+372) 510 3720, 508 7825
folkfest@polvamaa.ee
folkfest.polvamaa.ee

„Moisekatsi elohelü“ väärtustab 
eesti pärimusmuusikat nüüdisaeg-
sete projektide kaudu - nii säilib 
side vana ja uue vahel. Festivali 
peasündmuseks on Mooste mõisa 
folgikojas toimuv võistluskontsert, 
kus astuvad üles paljud muusikate-
gijad üle Eesti. Tallinn 2011 
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Mai, Tartu
VII 
AUTORILAULUFESTIVAL 
„MAILAUL“

Põim Kama, Keiu Virro
(+372) 511 0787, 5596 0213
poimkama@gmail.com
keiu.virro@gmail.com
www.genklubi.ee
 
Mailaulu eesmärk on läbi aastate ol-
nud kvaliteetse autorilaulu ja 

- muusika toomine publiku ette, tut-
vustamaks ühelt poolt uusi loojaid ja 
näitamaks samas tuntud muusikuid 
sellisest küljest, mis jõuab laiema 
vaatajaskonnani oluliselt harvem.

Mai – august, 
Haapsalu
HAAPSALU 
SUVEMUUSIKA

Tuuli Metsoja
(+372) 614 7760
tuuli.metsoja@concert.ee
www.concert.ee

11.-15.05, 
Tallinn, Viljandi
IDA MUUSIKA FESTIVAL 
„ORIENT“

ERP OÜ
(+372) 648 4571
info@erpmusic.com
www.erpmusic.com

Baltimaade esimene ja seni ainus 
üksnes aasia muusikale pühenda-
tud festival. Väga erinevate kultuu-
ride, etnoste, keelte ja religioonide-
ga (budism, animism, islam, 
hinduism jt) seotuna on 2010. aasta 
programm äärmiselt kirev. Uuen-
duslikuna on aga festivali tegevus 
on üle viidud telk-kontserdisaali 
Tallinna Loomaaia terriooriumil.

12.-15.05, Türi
V TÜRI KEVADFESTIVAL 
„TÄHISTAEVAS“

Iren Lill
kevadfestival@tyri.ee
www.kevadfestival.tyri.ee
 
Loodusteemalise muusikafestivali 
tähelepanu on seekord suunatud 
tähistaevale ja universumile. 

Kuulame, milline on tähistaevast 
ins pireeritud muusika ja mida 
jutus tavad universumist oma ala 
spetsialistid. Vaatame, mida pakub 
selle teemaga seoses fi lmi- ja 
kunsti maailm ning kuidas paistab 
tähistaevas läbi teleskoobi.

13.-14.05, Tallinn
ERR0RFEST!

MTÜ Ideevabrik
www.errorfest.com
 
Err0rfest! koondab praeguse aja 
kõige eesrindlikumaid Err0r-muusi-
kuid ja plaanib nende osalusel ellu 
kutsuda suurejoonelise, kuid nihes-
tatud popkontserdi, mis suudaks  nn 
Youtube’i põlvkonna publiku ja ar-
tistid sotsiaalsetest võrgustikest 
füüsilisse ruumi kokku tuua. Festi-
vali märksõnad on erinevus, erine-
vad loojapositsioonid ja nende 
ühen damine suurvormiks.

19.-28.05, Tallinn
PÄRIMUSMUUSIKA-
FESTIVAL
„MAAILMAKÜLA“
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MTÜ Maailmaküla
(+372) 502 5700
kontsert@maailmakyla.ee
www.maailmakyla.ee

“Maailmaküla” toob kuulajani tulevi-
kumuusikat aastatuhandete tagant. 
Muusikat, milles on juured, hoog ja 
kirg. Selleaastane “Maailmaküla” 
toimub vanalinnas, metsa sees ja 
mere ääres. Keset pulbitsevat elu, 
kus naabrid on piisavalt kaugel. 
Keldris, elutoas ja pööningul. Üsna 
tasa, et kuuleb ka oma mõtteid. 
Päris lärmakalt, et julgeks kaasa 
laulda ja karelda. Saab kino, näi-
datakse pilti ja tehakse teatrit.

20.05, Tallinn
KUMU ÖÖ

Musiccase OÜ
helen@musiccase.ee
musiccase.ee

Kumu kunstimuuseum kehastub 
klubiks, kontsertsaaliks, kinoks ja 
kohtumispaigaks täis melu ja 
muusikat. Sündmus ühendab uuen-
dusliku muusika ja visuaalkunsti 
Kumu arhitektuurse keskkonnaga, 
publiku ette jõuavad aktuaalseimad 
bändid välismaalt ja Eestist. Sel 
aastal avaneb külalistel võimalus 

piiluda uue meedia kunsti näituse 
“Gate(way)s” öisesse saali ning saa-
da osa programmist, mis on kultuu-
ripealinna aastale kohaselt põnev 
ja põhjalik. 

20.-22.05, Tallinn
RAHVUSVAHELINE 
IMPROVISATSIOONILISE 
MUUSIKA FESTIVAL 
„IMPROTEST“

MTÜ Improtest, Kanuti Gildi SAAL
(+372) 516 2103
www.improtest.ee
 

Improtest on rahvusvaheline vaba-
improvisatsioonilise muusika festival, 
mis on välja kasvanud samanimeli-
sest kontsertsarjast. „Improt est“ 
 tutvustab vabaimprovisatsioonilise 
muusika tippe, tekitab teemakohase 

diskussiooniringi, viib läbi õpitubasid 
ja tutvustab Eesti artiste välismais-
tele ürituste korraldajatele.

22.05-4.06, Narva
J. MRAVINSKI 
NIMELINE 
RAHVUSVAHELINE 
MUUSIKAFESTIVAL

Anatoli Štšura
(+372) 5342 5959
kultuur@narva.ee
www.narva.ee
 
Meenutamaks 20. sajandi ühe väl-
japaistvama dirigendi Jevgeni 
Mravinski viibimist Narvas ja Nar-
va-Jõesuus, korraldab Narva linna 
kultuuriosakond iga-aastast muusi-
kafestivali. Sümfoonilise kammer- 
ja koorimuusika kontsertidest võta-
vad osa muusikud Eestist, 
Venemaalt ja teistest maadest.
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25.-29.05, Tallinn
VIVAT BRASS

Aavo Otsa Muusikastuudio
www.musicstudio.ee

Vaskne kevadfestival  toob publiku-
ni puhkpillimuusikat Tallinna kont-
serdisaalides, platsidel ja väljakutel 
vabas õhus, mereteemaliste lau-
lude seadeid ja meeleolumuusikat. 

Juuni – september, 
üle Eesti
NARGEN FESTIVAL

SA Lootsi Koda
(+372) 5101 7123
tikerpuu@msn.com
www.nargenfestival.ee

Tõnu Kaljuste ellukutsutud festivali 
programmis on ooperi esiettekan-
ded, sümfooniakontserdid, teatri-
etendused ning Kreegi, Oistrahhi ja 
Pärdi muusikanädalad. Suurema-
t eks projektidest on Timo Steineri 
ooperi "Kaks pead" esiettekanne ja 
Wagneri ooper "Parsifal", mis toi-
mub koostöös Rahvusooper Esto-
niaga. Juulikuus toimub ainulaadne 
kontsert, kus ühel õhtul kantakse 
ette neli Arvo Pärdi sümfooniat.

1.-11.06, Tallinn
OOPERI- JA 
BALLETIFESTIVAL
„SUVEÖÖ TÄHED“

Rahvusooper Estonia
(+372) 683 1210
www.opera.ee
 
Rahvusooper Estonia läheb soojale 
suvele ja rannahooajale vastu tra-
ditsiooniks kujunenud festivaliga 

„Suveöö tähed“. Publiku rõõmuks 
säravad muusikataevas tunnustatud 
ooperi- ja balletitähed kodu- ja välis-
maalt. Ettekandele tulevad ülipopu-
laarne Bizet’ ooper „Carmen“, 
Delibes’i muinasjutuline ballett „Cop-
pélia“, Harangozó lustakas ballett 

„Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ jpm.

2.-4.06, 
Saue, Tallinn
IX RAHVUSVAHELINE 
NOORTE JAZZ-
IMPROVISATSIOONI
FESTIVAL „VISIOON“

Kristiina Liivik
(+372) 516 3128
saue.mk@mail.ee

www.noortejazz.ee
 
Noortefestival, kus põhiteemadeks 
on jazz ja improvisatsioon ning kus 
saab tutvuda uute Eesti- ja välis-
maiste muusikute ning loominguga. 
Sel aastal kuuleme fl amencojazzi 
Jose Torres Trio ja fl amencotantsi-
jate esituses ning uuemat jazz-
muusikat kitarristi Neff Irizzary 
ansamblilt.

2.-5.06, Tartu
X EESTI HELILOOJATE 
FESTIVAL

MTÜ Tartu Jaani Kiriku 
Kultuuriprojekt
Juhani Jaeger
(+372) 5662 8741
juhani.jaeger@mail.ee
www.jaanikirik.ee
 
Festivali eesmärk on luua väljund 
Eesti  professionaalsete heliloojate 
nooremale põlvkonnale. Sel aastal 
toimuval juubelifestivalil tulevad 
esmaettekandele Liis Viira, Tatjana 
Kozlova, Märt-Matis Lille jt uudiste-
osed.
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2.-12.06, Pärnu
PÄRNU RAHVUSVAHELINE 
OOPERIMUUSIKA 
FESTIVAL „PROMFEST“

MTÜ PromFest
madis@promfest.ee
www.promfest.ee
 

„PromFest“ on välja kasvanud Klau-
dia Taevi nimelisest noorte ooperi-
lauljate konkursist, mis on täna seni 
festivali keskseks sündmuseks. Iga 
kord tuuakse lavale üks originaal-
ooperilavastus, milles traditsioo-
niliselt astuvad üles varasemate 
konkursside laureaadid. Uuendus-
tena on sel aastal kavas festivali 
ajalugu tutvustav näitus ja kino-
seansid, kus saab nautida vara-
semate ooperilavastuste salvestusi.

3.06-26.08, Pärnu
IX PÄRNU 
ORELIFESTIVAL

EELK Pärnu Eliisabeti kogudus
(+372) 5559 3749
www.eliisabet.ee
 
2010. aastal valmis orelimeister 
Hardo Kriisa juhendamisel Pärnu 

Eliisabeti kiriku lõunatiiba uus orel, 
mis on oluliselt laiendanud linna 
orelimuusikaalast ampluaad, pak-
kudes võimalust erinevate suurvor-
mide ettekandeks koori, orkestri ja 
kahe oreliga. Selle aasta festival 
ongi pühendatud eelkõige kahe-

orelimuusikale ja keskseks hel-
iloojaks on Edgar Arro, kelle sünnist 
möödub 100 aastat.
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4.06, Võru
VÕRU LAULU- JA 
TANTSUPIDU

Maie Pau
(+372) 786 8366
maie@mv.werro.ee
www.werro.ee

10.-12.06, Viljandi
VILJANDI 
TORUPILLILAAGER-
FESTIVAL

MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival
(+372) 5665 9257
trall@viljandimaa.ee

Festival sobitab igal aastal torupil-
liga kokku veel ühe pilli, pakkudes 
ehedale torupillimuusikale lisaks 
uusi avastusi.

11.06, Rakvere
II PUNKLAULUPIDU 
„ANARCHY IN THE EU“

Punklaulupidu
(+372) 520 3987

info@punklaulupidu.ee
www.punklaulupidu.ee

Esimene Eesti ja Euroopa punklau-
lupidu keskendus 2008. aastal 
eelkõige Eesti pungiklassikale, see-
kordne käsitleb Euroopa täht-
samaid esindajaid: Sex Pistols, 
Clash, Damned, Stranglers, Exploi-
ted, Boomtown Rats, Pelle Miljoona, 
Kino. Idee autor ja lavastaja on Üllar 
Saaremäe, osaleb 2500 koorilauljat.

13.-18.06, Tallinn
TALLINNA 
KITARRIFESTIVAL

Tallinna Kitarrifestival MTÜ
(+372) 508 6301
tiitpeterson@hot.ee
www.kitarrifestival.ee
 
Festival pakub hõrku muusikavali-
kut ja kohtumisi säravate tähtede 
ning tippkitarristidega Hispaaniast, 
Brasiiliast ja mujalt.

17.-18.06, 
Järvakandi
RABAROCK

Eesti Rockifestival OÜ
(+372) 5451 7677
info@rabarock.ee
www.rabarock.ee

Alates 2005. aastast toimuv Raba-
rock on viie suve jooksul toonud Ees-
ti publikuni mitmekesise valiku 
muusikamaailma olulistest nime-
dest. Järvakandi lavadel on rocki-
legendid vaheldunud noorte aktu-
aalsete artistidega, muusika polkast 
rockini ja metalist indie'ni. Nagu 
varasemalt, on ka saabuval festivalil 
varuks hulk põnevaid üllatusi.

17.-23.06, 
Suure-Jaani
HELILOOJATELE 
KAPPIDELE 
PÜHENDATUD XIV 
SUURE-JAANI 
MUUSIKAFESTIVAL

Suure-Jaani vallavalitsus
(+372) 435 5444
suure-jaani@suure-jaani.ee
muusikafestival.suure-jaani.ee
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22.06, Tallinn, 
Tartu ja nende 
linnade lähiümbrus
RAHVUSVAHELINE 
SÕJAVÄEMUUSIKA 
FESTIVAL „EST-TATTOO 
2011“

MTÜ Est-Tattoo
esttattoo@gmail.com
www.esttattoo.ee

Festival pakub publikule suure-
joonelist vaatemängu. Põhietendus-
tega paralleelselt toimuvad noor-
tele mõeldud džäss-, rokk- ja 
popmuusikakontserdid. Esinevad 
Eesti kaitseväe orkester, politsei- ja 
piirivalveameti orkester, võim-
lemisklubid, tantsijad, ansamblid, 
koorid, külalisorkestrid Soomest, 
Lätist, Venemaalt, Saksamaalt, Bel-
giast ja Suurbritanniast.

24.-25.06, 
Tabasalu
XII TABASALU JAZZ FEST

MTÜ Tabasalu Kultuuriselts
(+372) 507 9123
kalev@tabasalujazz.ee
www.tabasalujazz.ee

25.-29.06, Tallinn
KÄSIKELLAMUUSIKA 
FESTIVAL „BELLS ART“

OÜ Arsis
(+372) 662 1855
www.arsis.ee
 
Esimese Põhjamaade ja Baltikumi 
kellade ansambli Arsis korraldatav 
festival kutsub kokku lähinaabru-
ses tegutsevad olulisemad kellade 
ansamblid.

19.-26.07, Pärnu
RAHVUSVAHELINE PÄRNU 
DAVID OISTRAHHI 
FESTIVAL

ERP
(+372) 502 5753
oistfest@oistfest.ee
www.oistfest.ee

Eesti vanim ja mahukaim muusika-
festival sai alguse 1970. aastal, mil 
Pärnus toimusid Beethoveni 200. 
sünniaastapäevale pühendatud 
muusikapäevad. Festival toob Pär-
nusse maailma muusikatipud ja 
kuulajaid ootavad ees nauditavad 
kontserdiõhtud.

Juuli, Tallinn
EESTI POPS

Ansambel 3Pead
 
Festival toob kokku eesti alterna-
tiivsema popmuusika paremiku ja 
on elav jätk 2009. aastal ilmumist 
alustanud samanimelisele muusi-
kakogumike sarjale.

Juuli, Tallinn
VÄNTORELIFESTIVAL

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
(+372) 644 6407
info@tmm.ee
www.tmm.ee
 
Vaatemänguline väntorelifestival 
tut vustab külastajatele väntore-
limängu ja -kultuuri, olles sama-
aegselt nii meelelahutuslik kui ka 
hariv. Enamik kasutatavaid instru-
mente on ehitatud kaasajal, kuid ku-
jutavad  endast koopiaid ülemöödu-
nud sajandi mehaanilistest 
muusikariistadest. Osale vad kõrge 
kunstilise tasemega väntorelimängi-
jad mitmetest Euroopa riikidest.
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1.07, Saue
HARJUMAA PUHKPILLI-
FESTIVAL

(+372) 51 6318
saue.mk@mail.ee
www.hnpo.ee
 
2009. aastal alguse saanud festivali 
korraldatakse laulu- ja tantsupidu-
de aastatel, et tuua laulupeo mee-
leolu ka Tallinnast välja. Puhkpil-
lipäevale oodatakse ligi 500 
puhkpillimängijat üle Eestimaa ja 
külalisi välisriikidest.

1.-2.07, 
Vana-Vigala
HARD ROCK LAAGER

Kaido Haavandi
(+372) 521 0847
kaido@hardrockclub.ee

Eesti raskema muusika olulisim 
sündmus Hard Rock Laager toimub 
kümnendat suve järjest Vana-Vigala 
looduskaunis mõisapargis, tuues 
kokku tuhandeid rocki- ja meta-
lisõpru. Laagrit hinnatakse kõrgelt 
eelkõige maalähedase ja sõbraliku 
atmosfääri ning mitmekesise muu-
sikavaliku poolest. Aastate jooksul 

on laagris üles astunud sellised su-
urnimed nagu Amorphis, Soilwork, 
Satyricon, Cathedral, Mayhem, 
Finntroll ja paljud teised.

1.-2.07, Tallinn
MANKA BOUTIQUE POP 
FESTIVAL

MTÜ PX Band
(+372) 5551 8590
pxman@mail.ru
www.manka.pri.ee
 
Peosari Manka Boutique tekkis 2002. 
aastal tutvustamaks noorte alter-
natiivmuusikute loomingut suu  rele 
auditooriumile. Sellele li sandus 
2006. aastal linna süda mes toi muv 
popfestival. Kahepäevase festivali 
artistide valik ulatub rockist ja elekt-
roonikast surfi , ska ja indie-popini. 
Ligi 15 festivalil esinevat ansamblit 
Eestist, Venemaalt, Lätist, Rootsist 
ja Soomest jõuavad traditsiooniliselt 
ka kogumikplaadile.

1.-3.07, Tallinn
XI NOORTE LAULU- JA 
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TANTSUPIDU „MAA JA 
ILM“

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Sten 
Weidebaum
(+372) 523 6239
sten.weidebaum@kul.ee
www.laulupidu.ee
 
Lauluväljakul kohtuvad 35 000 
noort, kelle laulud, tantsud ja pilli-
lood jutustavad lugusid sellest 
maast ning rahvast. Maa ja ilm 
kohtuvad seal, kus igatsus lõpeb ja 
armastus algab. Ja igatsusest ilma 
näha kasvab tahtmine tagasi tulla.

1.-3.07, Kihelkonna
XVI KIHELKONNA 
KIRIKUMUUSIKAPÄEVAD

Rene Reinsoo
(+372) 517 7350
kihelkonna@eelk.ee

2.07, 
Kilingi-Nõmme
SCHILLING – ILUSA 
MUUSIKA FESTIVAL

MTÜ Huumus
(+372) 5668 1339
schilling.ee
 
Schilling toimub muheda õhustiku-
ga Kilingi-Nõmme väikelinnas, kus 
astuvad kontserdilavale vaid pari-
maist parimad eesti alternatiiv-
grupid kõrvuti seniavastamata ta-
lentidega laiast maailmast. Samas 
ei saa Schillingu sarmi taandada 
vaid esinejaskonnale. Oluline roll on 
ka toimumiskohal, indie-ürituse 
kontekstis absurdselt kirjul publi-
kul ja hingestatud korraldusel. Kes 
on käinud, tulevad ikka uuesti.

5.-10.07, Muhu
MUHU TULEVIKUMUUSIKA 
FESTIVAL „JUU JÄÄB“

Eesti Saarte Kultuuriühendus MTÜ
www.nordicsounds.eu/juujaab

Alates 1997. aastast toimuvast fes-
tivalist on saanud tulevikule avatud 
muusikaliste ja audiovisuaalsete 
ideede realiseerimispaik. Sündmus 
on mõeldud kõigile, keda tõmbab 
Eesti saarte autentsesse ja turva-
lisse keskkonda kuulama parimaid 
klassika-, jazz- ja maailmamuusi-
kaartiste. Festivalil esineb üle 100 
artisti kokku kümnest riigist.
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6.-9.07, Saaremaa
HELISEVAD SAAREMAA 
ORELID

MTÜ Helisevad Orelid, 
Vaike Kiik-Salupere
(+372) 527 4997
vaike@egoist.ioc.ee
www.helisevadorelid.ee
 
Suvise festivali kontserdid toimu-
vad neljas Saaremaa keskaegses 
kirikus. Esinejateks on eesti inter-
preedid ja esitamisele tuleb kaunis 
klassikaline muusika erinevatelt 
autoritelt. Kavas Bach, Händel, Al-
binoni, Giordani, Stradella, Tosti, 
Gounod, Mascagni, Stoltz, Schubert, 
Süda, Türnpu, Kapp, Sink, Pärt jt.

8.-9.07
REIU ROCK

info@reiu.ee
www.reiurock.ee
 
Eelmisel aastal esmakordselt aset 
leidnud rockmuusikafestival toi-
mub maalilistel Reiu jõe kallastel, 
kus kohtuvad alternatiivmuusikat 
viljelevad bändid nii Eestist kui ka 
mujalt.

8.-10.07, Hiiumaa
XIII HIIUMAA 
KAMMERMUUSIKAPÄEVAD

MTÜ Hiiumaa Kammermuusika
Mart Ernsesaks
(+372) 5199 5501
hiiukammer@hot.ee
www.hot.ee/hiiukammer
 
1999. aastal tegevust alustanud 
kammermuusikafestival rikastab 
Lääne-Eesti suuruselt teise saare 
suvist muusikaelu maitsekate kont-
sertidega, mis kantakse ette ajaloo-
listes kirikutes ja teistes põnevates 
paikades.

8.-10.07, Pärnu
MUUSIKAFESTIVAL 
„KUMMARDUS VALGRELE“

OÜ Öine Vahetus
 
2002. aasta juunis pandi alus kaunile 
traditsioonile, mis taas elustab igal 
suvel Raimond Valgre ja tema igihalja, 
siiani populaarse muusika. Festivali 
tipphetkeks on suur galakontsert 
Ammende Villa aias, kus Urmas Latti-
kase orkestri saatel astuvad seda-
korda Valgre lauludega publiku ette 
eesti näitlejad.
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8.-15.07, 
Ida-Virumaa
SEITSME LINNA 
MUUSIKAFESTIVAL

Eesti Kontsert
(+372) 614 7733
svea.ideon-marks@concert.ee
www.concert.ee
 
Festivali eesmärk on leida ja tut-
vustada erinevaid kontserdipaiku 
Ida-Virumaal ning selle kaudu muu-
ta kogu regiooni lähedasemaks ka 
ülejäänud Eestile. Kuulda saab 
klassikalist kammermuusikat, 
vanamuusikat, džässi ja levimuusi-
kat. Kontserdid toimuvad mõisates, 
kirikutes, kontserdi- ja vabaõhula-
vadel. Festivali avab särav rootsi 
džasslauljatar Viktoria Tolstoy koos 
Estonian Dream Big Bandiga.

9.-17.07, Pärnu
RAHVUSVAHELINE
LASTE- JA
NOORTEKOORIDE
FESTIVAL „EUROPA 
CANTAT JUNIOR 6“

Eesti Kooriühing 
(+372) 627 4451, 627 4450

kooriyhing@kul.ee
www.kooriyhing.ee
 
Esmakordselt toimuv noortefestival 
toob Pärnusse ligi 1000 kuni 20-aas-
tast noort lauljat üle maailma.

10.07-13.08, Pärnu
SUVEAARIA 2011. 
KUNSTIDE SÜNTEES

Pärnu Ooper
ooper@parnu.ee
www.ooper.parnu.ee
 

„Suveaaria“ on ainulaadne muusi-
kateatrifestival kõigile neile, kes ot-
sivad suveöös eredaid ja ins-
pireerivaid kunstilisi naudinguid. 
Kontsertidel saab kuulda kõlade ja 
lavakunsti keelde tõlgitud unistusi, 
armastust, draamat ja tundeid. Ära-
tundmisrõõmu pakuvad tuntud oo-
periaariad, üllatusi uudsed kõlad 
nüüdisheliloojatelt ning etenduspai-
ga eriline akustika seob kõik kokku 
müstiliseks tervikuks, millele lisavad 
värvi loodushäälte sekkumised.

13.-17.07, Viljandi
XXVI VILJANDI

 VANAMUUSIKA FESTIVAL

MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival
(+372) 5665 9257
trall@viljandimaa.ee
www.viljandimaa.ee/vanamusa
 
Vanim eesti vanamuusikafestival, 
mille traditsioon sai alguse 1982. 
aastal. Kontserdid toimuvad linna 
kirikutes, erinevates saalides ja 
muudes põnevates paikades.

13.-17.07, 
Haapsalu
XVIII HAAPSALU VANA-
MUUSIKAFESTIVAL

MTÜ Studio Vocale
(+372) 529 9117

Lääne-Eesti ühes kaunimas kuu-
rortlinnas Haapsalus 1994. aastal 
sündinud festivali hinnatakse omas 
žanris üheks kaalukamaks Eestis 
ning see on köitnud paljude nime-
kate väliskunstnike tähelepanu. 
Festivali eesmärgiks on viia nii kut-
selisi muusikuid kui ka publikut kõr-
getasemeliste ettekannete kaudu 
muusikakultuuri tippteostele lähe-
male.

 Tallinn 2011 
 programmis 

 Tallinn 2011 
 programmis 

 Tallinn 2011 
 programmis 



34

MUUSIKAFestivalide kalender   2011

14.-16.07, Mustjala
XIII MUSTJALA 
MUUSIKAFESTIVAL 
„MUSTJALA MUSTRID“

Mustjala vallavalitsus
Kalle Kolter
(+372) 5322 9703
kalle@mustjala.ee
www.mustjala.ee

14.-17.07, Hiiumaa
VII HIIUMAA 

PÄRIMUSMUUSIKA-
FESTIVAL

Astrid Böning
(+372) 5615 0002
astrid@astridboning.com
www.hiiufolk.ee

14.-24.07, Rapla
XIX RAPLA KIRIKU-
MUUSIKA FESTIVAL

Pille Lille Muusikute Toetusfond

(+372) 5648 4244
plmf@plmf.ee
www.plmf.ee

1993. aastal alustanud festivali 
eesmärk on maailma rikkaliku vai-
muliku muusikapärandi tutvusta-
mine. Suurepärase akustikaga Rap-
la Maarja-Magdaleena kirik on nagu 
loodud eripalgelise muusika esita-
miseks. Lisaks toimuvad kontserdid 
ka maakonna teistes omanäolistes 
kirikutes. Festivali kunstiliseks ju-
hiks on teist aastat ooperilaulja 
Pille Lill.

15.-17.07, Lihula
RAHVUSVAHELINE 
KLASSIKALISE MUUSIKA 
FESTIVAL „LIHULA 
MUUSIKAPÄEVAD“

MTÜ Lihula Muusikapäevad
info@lihulamuusikapaevad.com
www.lihulamuusikapaevad.com

Festivali eesmärk on kõrgetase-
melise klassikalise muusika tut-
vustamine ka pealinnast kaugemal. 
Muusikaprogrammi kõrval saavad 
külalised osa ka õpitubadest, kuns-
tinäitusest ja näitemängust.
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19.-23.07, 
Saaremaa
SAAREMAA 
OOPERIPÄEVAD

Eesti Kontsert
info@concert.ee
www.concert.ee/saaremaaopera

Saaremaa Ooperipäevad on kas-
vamas olulise tähtsusega ooperi-
festivaliks kogu Läänemere regioo-
nis ning saavutanud keskse koha 
Saaremaa kultuuri- ja turismielus. 
Selle aasta suvine ooperipidu toob 
Kuresaare lossi ooperimajja festi-
vali peakülaliseks Ankara Riikliku 
Ooperi- ja Balletiteatri.

21.-23.07, Viljandi
ROCK RAMP 2011

MTÜ Rock Ramp, Juhan Nöps
(+372) 5377 7210
rockramp@hot.ee
rockramp.ee/rock
 
Rock Ramp on rikastanud Eesti 
rocki maastikku aastatel 1987-1996 
ja taas alates aastast 2007. Põhi rõhk 
on asetatud eesti muusikute oma-
loomingule ja erinevatele stii lidele.

21.-26.07, Tartu
FESTIVAL 
„KLAASPÄRLIMÄNG“

ERP OÜ
(+372) 648 4571
info@erpmusic.com
www.erpmusic.com
 
Igasuvine muusikafestival on inspi-
reeritud Hermann Hesse sama-
nimelise romaani ainestikust, mis-
tõttu  püütakse muusikat vaadelda 
ja esitleda ebatavalisest vaatenur-
gast. Festivali külalised saavad 
nautida kõrgetasemelist muusikat 
kogu maailmast. Sellel aastal on 
esinejate nimekirjas Kronos Quar-
tet, Salzburger Saitenklang trio, Tal-
linn Sinfonietta, Risto Joost ja Irina 
Zahharenkova.

27.-31.07, 
Haapsalu
XVIII RAHVUSVAHELINE 
HAAPSALU 
KEELPILLIFESTIVAL

MTÜ Haapsalu Kontserdiühing
(+372) 5564 5969
ingrid.arro@gmail.com
www.hmk.edu.ee/kontserdiyhing

Festival keskendub keelpillimän-
gule, tehes seda laiahaardelise ans-
amblirepertuaari kaudu. Kuulda 
saab nii klassikat, jazzi kui ka pop-
muusikat.

27.07-3.08, Pärnu
RAHVUSVAHELINE 
MUUSIKAFESTIVAL 
„JÄRVIFEST 2011“

MTÜ Järvi Festival
www.jarviacademy.ee
 
JärviFest on sümfooniaorkestrite ja 
maailmanimega dirigentide pidu, 
mis on välja kasvanud Neeme Järvi 
dirigentide meistrikursusest ja Ees-
ti noorte orkestrikursusest. Festival 
pakub üllatavaid ja meeldejäävaid 
kontserte - sel aastal näeb Neeme 
Järvi kõrval dirigentidena ka Paavo 
Järvit ja Leonid Grini. Festivali fi -
naal on suure orkestrikoosseisuga 
Richard Wagneri ooperi "Jumalate 
hukk" IV vaatuse kontsertettekanne.
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28.-31.07, Viljandi
XIX VILJANDI 
PÄRIMUSMUUSIKA 
FESTIVAL „RÜTM JA 
PULSS“

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
(+372) 434 2050
folk@folk.ee
www.folk.ee
 
Festival väärtustab tavasid, päri-
must ja paikkondlikku identiteeti, 
püüdes aastasadade ja -tuhandete 
vältel kogunenud vaimseid väärtusi 
kaasaegse elukorraldusega kohan-
dada. Sündmusest on kujunenud 
omasuguste seas üks Balti- ja Põh-
jamaades suuremaid. See on 200 
esinejat, 100 kontserti, enam kui 20 
000 külastajat, õpitoad, fi lmipro-
gramm, ööülikool, regilaulupesa, 
muinasjututoad, käsitööhoov ja fo-
tonäitused. Selle aasta teema on 

"Rütm ja pulss".

29.-31.07, Pärnu
X PÄRNU 
SUUPILLIFESTIVAL 
„BALTIC-NORDIC 
HARMONICA“

MTÜ Suupilliklubi Piccolo, 
Elmar Trink
(+372) 5664 3401
parpiccolo@hot.ee
www.piccolo.ee
 
Ainulaadsel suupillifestival toimub 
suupillimängukonkurss Baltic-Nor-
dic Open. Festivali programmis on 
ka gala- ja vabaõhukontserdid ning 
õpitoad. Eraldi toimub rahvamuusi-
kakontsert publiku auhindadele.

29.07-07.08, 
Tallinn
TALLINNA XXV 
RAHVUSVAHELINE 
ORELIFESTIVAL

Eesti Kontsert
(+372) 614 7700
info@concert.ee
www.concert.ee
 
Tallinna rahvusvaheline orelifestival 
on üks pikema traditsiooniga 
muusikasündmusi Eestis ning li-
saks üks suuremaid ja kesksemaid 
orelimuusika suursündmusi kogu 
maailmas. Sel aastal tähistab festi-
val 25. sünnipäeva projektiga "Orel 
tornis". Niguliste kiriku torni pai-
gutatakse orel, mida on võimalik 

mängida nii elavas esituses kui ka 
automatiseeritult.

August-oktoober
SÜGISJAZZ 2011

MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing
(+372) 666 0030
info@jazzkaar.ee
www.jazzkaar.ee
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August-september, 
Tallinn
FESTIVAL „PLEKTRUM“

MTÜ Plektrum Festival
www.plektrumfestival.ee
 
Plektrum uurib ja mõtestab inimese, 
moodsa tehnika, hariduse ja kul-
t uuri kokkupuutepunkte kontser-
tide ja pidude, performance’ite, õpi-
tubade ja loengutega. Varem on 
keskendutud virtuaalse ja tehiselu 
teemadele. Nüüd astub festival 
sammu edasi ja küsib: “Mis on elu?” 
Põhiteemaks kujuneb bioeetika ja 
selle käsitlemine kunstis.

1.-6.08, Pärnu
PÄRNU BLUESIPÄEVAD 
2011

Pärnu Blues
yllar.kallau@mail.ee
www.parnublues.ee
 
Lisaks kontsertidele on festivali eri-
line rõhk õpitubadel, mida juhenda-
vad rahvusvaheliselt tunnustatud 
muusikud. Käesoleva aasta bluu-
sipäevade peaesinejaks on Steve 
Lury Inglismaalt.

2.-6.08, 
Kuressaare
XVII KURESSAARE 
KAMMERMUUSIKA PÄEVAD

MTÜ Kuressaare KammerFest
(+372) 511 3118
kammerfest@kammerfest.ee
www.kammerfest.ee

Kuressaare Kammermuusika Päe-
v ad on pikima traditsiooniga rahvus-
vaheline kammermuusika festival 
Eestis. Seekord on külaliste hulgas 
rahvusvaheliselt mainekad ansamb-
lid Accord Quartet Ungarist, Fabián 
Carbone Tango Ensemble Hispaani-
ast, EON Guitar Quartet Itaaliast, Ca-
pilla Flamenca Belgiast jpt.

5.-6.08, Haapsalu
BLUUSIFESTIVAL 
„AUGUSTIBLUUS“

Haapsalu kultuurikeskus
(+372) 472 4470
info@kultuurimaja.ee
augustibluus.ee
 
Festival pakub võimaluse kuulata mõ-
nusat bluusmuusikat ja toob Haapsal-
lu külalisi nii Eestist kui ka välismaalt.

5.-6.08, Tallinn
NÕMME JAZZI 
SUVEFESTIVAL

MTÜ Nõmme Jazz
info@nommejazz.ee
www.nommejazz.ee
 
Aastaid toimunud Nõmme Jazz 
tähistab 2011. aastat suure-
joonelise suvefestivaliga Nõmme 
mändide all. Kontserdi programm 
koosneb erinevatest rütmimuusi-
kastiilidest, rõhuga džässil. Džässi 
kõrval kõlab ka etno-, rock- ja pop-
muusika, mis on džässist mõjutusi 
saanud.

6.08, Tartu
PLINK PLONK

Sõltumatu Muusika Festival
festival@plinkplonk.ee
www.plinkplonk.ee

Sõltumatu muusika festival “Plink 
Plonk” on muutunud lahedaks su-
veürituseks, mis ühendab muusika 
ja muru. „Plink Plonk“ tuleb väära-
matult nagu surm ja maksud, aga 
selle erinevusega, et festival on 
pikisilmi oodatud päev kõigile 
teistsugust muusikat armas-

 Tallinn 2011 
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tavatele inimestele. 6. augustil tun-
neb publik end Tartu laululava es-
isel murul mõnusalt, muretult ja 
hea muusikaga hellitatult nagu uni-
versumi direktor väljasõidul rohe-
lusse! 

5.-6.08, Leigo
LEIGO JÄRVEMUUSIKA 
FESTIVAL

MTÜ Leigo Kontserdid
(+372) 509 1344
leigo@leigo.ee
www.leigo.ee

12.-14.08, Käsmu
IV VIRU FOLK

MTÜ Viru Folk, Peep Veedla
(+372) 505 6240
peep@virufolk.ee
www.virufolk.ee
 
Kolme päeva jooksul saavad külas-
tajad kuulda ligi 50 kontserti, osale-
da festivali foto-, fi lmi-, luule- ja 
keskkonnaprogrammis ning nautida 
meresõitu viikingilaevade ja muude 
põnevate alustega. Toredaid elamu-
si leiab ka külaelanike avatud ae-
dadest ja kaubandustänavalt, jahu-
tust pakub Käsmu lahe kaunis rand.

13.-21.08, Tallinn
BIRGITTA FESTIVAL

Tallinna Filharmoonia
(+372) 669 9940
fi la@fi lharmoonia.ee
www.birgitta.ee
 
Tallinna kultuurisuvede muusika pärl 
laseb kogeda, kui ülevaid emot-
sioone võivad pakkuda erinevatest 
žanritest head muusikalavastused 
iidsete kloostrimüüride vahel. Prog-
rammis on esindatud ooper, ballett, 
oratoriaalsed suurvormid ja gala-
kontserdid. Festivali idee autor ja 
kunstiline juht on maestro Eri Klas.

16.-20.08, Võru
VÕRU VASKPILLIPÄEVAD

Ilmar Kudu
(+372) 5347 2194
ikudu@hot.ee
www.voru.ee

17.-21.08, Tartu
VII TARTU 
RAHVUSVAHELINE 
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PUHKPILLIFESTIVAL 
„MÜRTSUB PILL“

MTÜ Puhkpilliorkester Tartu
(+372) 528 7915
festival@portartu.ee
www.portartu.ee

Eesti suurima rahvusvahelise puhk-
pillifestivali eesmärk on tutvustada 
huvitavat orkestrimuusikat meilt ja 
mujalt. Esindatud on väliskülalised, 
bigband’id, puhkpilliorkestrid ja 
ansamblid, festivali ühisorkester, ri-
vitrummide suvekool, sümfooniline 
puhkpilliorkester, vaskpilliorkester 
ning puupillikoor.

19.-20.08, Toila
TOILA ORU PROMENAAD

Eesti Muusikaagentuur
(+372) 5559 7937
info@promenaad.com
www.promenaad.com

1.-4.09, Tartu
INTERDISTSIPLINAARNE 
AVANGARDKULTUURI 
FESTIVAL „ECLECTICA“

info@eclectica.ee
www.ecletica.ee

2.-4.09, Tartu
XVIII TARTU 
LÕÕTSPILLIFESTIVAL

MTÜ Tartumaa Rahvakultuuri 
Keskselts
(+372) 5563 8213
tartumaarks@hot.ee

13.-17.09, Viljandi
IV VILJANDI 
KITARRIFESTIVAL

MTÜ Viljandi kitarrifestival
(+372) 507 9909
info@viljandiguitar.ee
www.viljandiguitar.ee
 
Festival on loodud improvisatsioo-
nilise kitarrimängu populariseeri-
miseks ja kitarriõppealase kooli-
tuse edendamiseks. Sel aastal 
esinevad John Stowell, Stig Wester-
hus, Risto Toppola, Paolo Angeli ja 
Tallinna Kammerorkester koos Eesti 
parimate kitarrimängijatega.

14.-24.09, Tallinn
VII TALLINNA 
KAMMERMUUSIKA 
FESTIVAL

Pille Lille Muusikute Toetusfond
(+372) 5648 4244
plmf@plmf.ee
www.plmf.ee

2005. aastal sündinud Tallinna Kam-
mermuusika Festival toimub Balti-
maade ühe kaunima pealinna ajalo-
olistes saalides ja kirikutes. Tallinna 
linna esindav väärtmuusikafestival 
on loodud rikastamaks Eestimaa 
kultuuripilti sel perioodil, kus suu-
rem osa Eesti suvefestivale on juba 
toimunud. Tähistamaks kultuuripea-
linna aasta erilisust tuleb esmaks-
ordselt ettekandele kammerooper.

 Tallinn 2011 
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17.09-2.10, 
Tallinna, Tartu
XVIII 
RAHVUSVAHELINE 
ÕIGEUSU VAIMULIKU 
MUUSIKA FESTIVAL 
„CREDO“

MTÜ Viivo Muusika
(+372) 645 5197
credo@festivalcredo.com
www.festivalcredo.com
 
1994. aastal õigeusu muusikakul-
t uuri uurimiseks, säilitamiseks ja 
aren damiseks algatatud rahvusva-
helisest sündmusest on kujunenud 
festival täis meisterlikke esitusi ja 
mitmekesiseid kontsertprogramme. 
Osalevad kiriku-  ja kloostrikoorid, 
õigeusu muusikat esitavad ilma-
likud koorid ning kõrgetasemelised 
lastekoorid.

5.-9.10, Tartu
XVI RAHVUSVAHELINE 
TARTU VANAMUUSIKA-
FESTIVAL „ORIENT ET 
OCCIDENT“

MTÜ Festivitas Artium
(+372) 509 4612
raho@festivitas.ee
www.festivitas.ee
 
Festivali huvikeskmes on trubaduu-
rilaul ning pärsia ja india klassika-
line muusika. Kuulda saab ka huvi-
tavaid helipärle antiik-kreeka 
muusikast tänapäevani. Lisaks 
kontsertidele on traditsiooniliselt 
kavas loengud ja seminarid.

21.-28.10, Tallinn
XII RAHVUSVAHELINE 
UUE MUUSIKA FESTIVAL 
„NYYD 2011“: 
„TULEVIKUSÜMFOONIAD“

Eesti Kontsert
(+372) 614 7700
info@concert.ee
www.concert.ee
 

„NYYD“ tutvustab parimat uuendus-
likku heliloomingut ja helikunsti 
uusi mõttesuundi ning pakub kuula-
jale maailmatasemel interpreta-
tsioonikunsti. Peasündmusteks on 
kontserdid, kus maailmanimega 
heli loojad-dirigendid dirigeerivad 
oma loomingut. "Tulevikusümfoo-
niate" teemale on täienduseks ja 

kont rastiks valik üllatuslikke, eks-
perimentaalseid kavasid ning 
esinejaid.

27.-29.10, Pärnu
XXIX PÄRNU 
AKORDIONIMUUSIKA-
FESTIVAL

Accordion Music Group MTÜ
tremoloao@hot.ee
www.hot.ee/tremoloao
 
Viimastel aastatel on Pärnu muutu-
nud lähiriikide hulgas väga popu-
laarseks akordionilinnaks ning igal 
sügisel toimuvat muusikafestivali 
külastavad poolteistsada akordio-
nimängijat Lätist, Leedust, Soo-
mest ja Eestist.

4.-6.11, Tallinn
MUUSIKAFESTIVAL 
„SERVATAGUSE 
MUUSIKA“

MTÜ Servataguse Muusika

Festival pakub erinevaid helidega 
eksperimenteerimise etteasteid 
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ning tutvustab artiste, keda intri-
geerib heli, mis ulatub üle tavalise 
laulu formaadi ning struktuuri nor-
mide ja vormide. Stiilipiirideta ka-
vas kõlab noise, industrial, ise-
tehtud elektroonilised instru  men -
did ja palju muud eba tavalist. 
Festivali eesmärk pole mitte 
tähesära, vaid lihvimata teemantide 
avastamine ja uute imemunade väl-
jahaudumine. 

11.-13.11, Tallinn
EESTI KLAVER JA 
EUROOPA

SA Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
klaverimuuseum.ning.com
 
Sümpoosion-konverents toob esile 
eesti klaveriehituse traditsiooni väl-
japaistvamad saavutused. Avatakse 
eesti klaveriehituse ajalugu tut-
vustav näitus ja eesti klaverite väl-
japanek, toimuvad rahvusvahelise 
klaveriehituse organisatsiooni Eu-
ro-Piano kongressi delegaatide 
aastakoosolek, konverents “Klave-
riehituse kolm sajandit ja Eesti osa 
selles” jpm. Programmi seob tervi-
kuks mitmekülgne kontsertkava 
klaverimuusikaga.

1.-15.12, Üle Eesti
FESTIVAL JÕULUJAZZ
2011

MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing
(+372) 666 0030
info@jazzkaar.ee
www.jazzkaar.ee

Jõulupühade eel paitab kõrvu Jõu-
lujazz, tuues kirikutesse ja kontser-
disaalidesse intiimseid džässikont-
serte, säravaid vokaliste ja kauneid 
jõulukavasid silmapaistvatelt 
muusikutelt nii Eestist kui ka välis-
maalt.

1.-31.12, Tallinn
VI TALLINNA 
TALVEFESTIVAL

Pille Lille Muusikute Toetusfond
(+372) 5648 4244
plmf@plmf.ee
www.plmf.ee

Jõulu- ja aastavahetuse meeleolus 
Tallinna Talvefestivali kontserdid to-
imuvad kaunites pealinna kirikutes 
ja saalides. Festivali motoks on 

"Tõsta pilk ja ava süda“.

18.-20.02, Viljandi
TUDENGITE 
TEATRIPÄEVAD

MTÜ Kultuur aitab hingata
(+372) 5669 8839
tudengiteteatripaevad@gmail.com
www.tudengiteater.ee
 
Viljandisse saabuvad tudengite 
harrastusteatrite trupid ning ees 
ootab kolm päeva täis teatrit, töö-
tubasid, head tuju, sõpru ja pidu.

14.-15.04, Võru
LINNATEATRITE PÄEVAD 
VÕRU KANDLES

Võru Kultuurimaja Kannel
(+372) 786 8675
www.vorukannel.ee
 
Tallinna, Kuressaare ja Võru linna teatri 
kohtumispäevad, kus teatrihuvilistel 
on võimalus osa saada etendus test 
ning teatrikunstinäitusest.

 Tallinn 2011 
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24.-27.05, Viljandi
VILJANDI TREFF

Eesti Nuku- ja Noorsooteater
(+372) 667 9555
festival@nuku.ee
www.nuku.ee

Eesti Nuku- ja Noorsooteater 
korraldab aastast 2006 rahvusvahe-
list etenduskunstide festivali Tal-
linn Treff. Selle aasta festivalile eel-
neb Viljandi Treff draama-, tantsu-, 
nukukunsti-, stsenograafi a- ja 
muusikatudengite osavõtul.

25.-28.05, Viljandi
XV RAHVUSVAHELINE 
NUKUTEATRITE FESTIVAL 
„TEATER KOHVRIS“

Viljandi Nukuteater
(+372) 433 4295, (+372) 527 7129
nukuteater@viljandi.ee
www.viljandinukuteater.ee
 
Festival pakub eredaid teatrielamu-
si ja loomingulist atmosfääri. Lisaks 
põhiprogrammile toimub laat ja 
saab osaleda õpitubades.

28.05-01.06, 
Tallinn
TALLINN TREFF

Eesti Nuku- ja Noorsooteater
(+372) 667 9555
festival@nuku.ee
www.nuku.ee
 
Tallinn Treff on rahvusvaheline fes-
tival, mis hõlmab sõnateatrit, nuku-
kunsti, tsirkust, tantsukunsti, 
perfomance’it ja muusikat. Tallinna 
vanalinna tänavatel ja teatrisaa-
lides toimuv festival on olemuselt 
otsinguline, visuaalne, julge ja alati 
üllatav. Programm pakub võimalust 

näha kaasaegse visuaal- ja nuku-
teatri maailma paremikku ning esit-
leb publikule uut teatripõlvkonda. 
Lisaks toimuvad teatriteemalised 
loengud ja töötoad.

29.05-02.06, 
Tallinn
NB FESTIVAL

Assitej Eesti Keskus MTÜ
info@assitej.ee
www.assitej.ee
 
Iga kahe aasta tagant toimuv rah-
vusvaheline lastele ja noortele 
mängivate teatrite festival, mis 
toob kokku oma ala professionaalid. 
Osalevad parimad teatrid Põhja-
maadest, Baltimaadest, Saksa- ja 
Venemaalt. Lisaks on oodata kahte 
erikülalist väljastpoolt Euroopat.

1.-11.06, Tallinn
OOPERI- JA 
BALLETIFESTIVAL 
„SUVEÖÖ TÄHED“

Rahvusooper Estonia
(+372) 683 1210
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www.opera.ee
 
Rahvusooper Estonia läheb soojale 
suvele ja rannahooajale vastu tra-
ditsiooniks kujunenud festivaliga 

„Suveöö tähed“. Publiku rõõmuks 
säravad muusikataevas tunnustatud 
ooperi- ja balletitähed kodu- ja välis-
maalt. Ettekandele tulevad ülipopu-
laarne Bizet’ ooper „Carmen“, 
Delibes’i muinasjutuline ballett „Cop-
pélia“, Harangozó lustakas ballett 

„Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ jpm.

2.-12.06, Pärnu
PÄRNU RAHVUSVAHELINE 
OOPERIMUUSIKA 
FESTIVAL „PROMFEST“

MTÜ PromFest
madis@promfest.ee
www.promfest.ee
 

„PromFest“ on välja kasvanud Klau-
dia Taevi nimelisest noorte oo-
perilauljate konkursist, mis on tä-
naseni festivali keskseks 
sündmuseks. Iga kord tuuakse la-
vale üks originaal-ooperilavastus, 
milles traditsiooniliselt astuvad 
üles varasemate konkursside lau-
reaadid. Uuendustena on sel aastal 
kavas festivali ajalugu tutvustav 
näitus ja kinoseansid, kus saab 

nautida varasemate ooperilavas-
tuste salvestusi.

5.-14.08, Tallinn
NOORTE 
TSIRKUSEFESTIVAL 
„TSIRKUSEPUU“

Tsirkusestuudio Folie MTÜ
folie@tsirkus.ee

Noorte tsirkusehariduse arenda-
miseks toimuv festival toob Tallin-
nasse Euroopa olulisemad noorte 
tsirkusetrupid. Enam kui 350 artisti 
annavad põhjaliku ja ereda ülevaate 
Euroopa tsirkusekunsti uusimatest 
suundadest.

11.-14.08, Pärnu
PÄRNU TEATRIFESTIVAL 
„AUGUST“

Indrek Aija
indrek.aija@lv.parnu.ee
 
Augustikuisel teatripeol kohtuvad pro-
fessionaalid ja amatöörid ning linna-
ruum saab teatrit täis. Festivali 
põhirõhk on sedakorda tänavateatritel.

5.-11.09, Tartu
EESTI TEATRI FESTIVAL 
„DRAAMA 2011“

SA Eesti Teatri Festival
(+372) 5650 2721
margus@festival.ee
www.festival.ee
 
Eesti Teatri Festival DRAAMA on 
showcase-tüüpi festival, mille 
põhiprogrammi kaheksa lavastust 
valib igal aastal erinev kuraator. 
DRAAMA 2011 kuraatoriks on festi-
vali Baltoscandal kunstiline juht 
Priit Raud.

Novembri algus, 
Tallinn, Jõhvi, 
Tartu
FESTIVAL „KULDNE 
MASK“

MTÜ ART-Forum
(+372) 5592 7427, 611 4922
artforum@art-forum.ee
www.goldenmask.ee
 
Festivalil esitatakse Vene teatrite 
viimaste aastate parimaid lavastusi. 
Esindatud on ballett, draama, 
muusika- ja nukuetendused. Festi-
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vali kavas on kuus-seitse lavastust, 
mis kantakse ette 16 korral Tallin-
nas, Tartus ja Jõhvis.

27.-30.01, Tallinn
DOKUMENTAALFILMIDE 
FESTIVAL „DOCPOINT“ 
TALLINN

MTÜ DocPoint Tallinn
(+372) 5656 6605
info@docpoint.ee
www.docpoint.ee

Helsingis juba terve dekaadi ja Tal-
linnas teist aastat toimuv 

„DocPoint“ on mainekas fi lmisünd-
mus ja ainus Eesti pealinnas spet-
siaalselt dokumentaalfi lmidele kes-
kendunud festival. Aset leiavad 
mitmed üritused, kohtumised vä-
liskülalistega ning vaatajateni 
 jõu ab valik aasta parimatest doku-
mentaalfi lmidest. 

21.-27.03, Tartu
VIII TARTU VISUAALSE 
KULTUURI FESTIVAL 
„MAAILMAFILM“

Eesti Rahva Muuseum
(+372) 735 0447
festival@worldfi lm.ee
www.worldfi lm.ee

“Maailmafi lm” on erinevate kultuu-
ride kohtumispaik ja aastaringne vi-
suaalse kultuuri, etnograafi liste ja 
dokumentaalfi lmide Tartusse tooja. 
Antropoloogilise kallakuga doku-
mentaalfi lmid tutvustavad erine-
vaid ühiskondi ning võimaldavad 
kaasa mõelda erinevatele eludele ja 
maailmanägemise viisidele.

Aprill, Tallinn
V JAAPANI ANIMATSIOONI 
FILMIFESTIVAL JAFF

MTÜ Otaku
(+372) 5568 4239
animefest@hot.ee
www.animefest.eu

Jaapani animatsiooni festival u 20 
täispika, eestikeelsete subtiitritega 
varustatud animefi lmi linastamise-
ga. Festivali ajal toimuvad eriüri-
tused animefännidele: anime-party, 
cosplay-show ning temaatilised 
konkursid ja loengud.

Aprill, Haapsalu
VI HAAPSALU 
ÕUDUS- JA 
FANTAASIAFILMIDE 
FESTIVAL „HÕFF“

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
 (+372) 631 4640
hoff@poff.ee
www.hoff.ee
 
HÕFF tutvustab kinofännidele õu-
dus-, fantaasia- ja kultusfi lme ning 
seda värske fi lmivaliku, fookuste, 
retrospektiivide ja kurikuulsate 
ekstreemlinastustega. Lisaks festi-
vali eriüritused ja palju muud.

6.-12.06, 
Tallinn, Maardu
XI RAHVUSVAHELINE 
LÜHIFILMIDE FESTIVAL 
„ENNENÄGEMATU FILM“

Stuudio Meksvideo

See on unikaalne võimalus näha 
noorte fi lmitegijate Euroopa esi-
linastusi, suhelda autoritega, osale-
da maailmanimega juhtivate anima-
fi lmide tegijate korraldatavates 
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töötubades ja meisterdada 
omaenda animafi lm. Kavas on täna-
päeva Euroopa fi lmirežissööride 
diplomitööde retrospektiivid ja ani-
mafi lmide eriprogramm.

4.-24.07, Pärnu; 
valikkava Haapsalus, 
Viljandis, Otepääl, Narva-
Jõesuus 18.-24.07
XXV PÄRNU 
RAHVUSVAHELINE 
DOKUMENTAAL- JA 
ANTROPOLOOGIAFILMIDE 
FESTIVAL

Pärnu Filmifestival
(+372) 443 0772
festival@chaplin.ee
www.chaplin.ee
 
Eesti ühel vanimal kultuurifestivalil 
linastuv ulatub põlisrahvaste elust 
ja traditsioonidest jutustavatest 
fi lmidest ulmeliste eksperimentaal-
teosteni. Festivali eesmärk on olla 
põlisrahvaste ainulaadsete kultuu-
rikildude säilitamise toetajaks. Olu-
line koht on ka lastel ja noortel, kel-
lele korraldatakse õpitube ja 
omaette võistlus parima dokfi lmi 
auhinnale. Lisaks konkursile on ka-

vas retrospektiiv 25 aasta jooksul 
peaauhinna võitnud fi lmidest.

August, Tallinn
AASIA FILMIFESTIVAL

MTÜ Asia Forum
 
Festival edendab Aasia ja Euroopa 
kultuuride vahelist dialoogi, pak-
kudes publikule umbes 35 Aasia 
fi lmi, fookusega Jaapanil. Kokku 
saavad lavastajad, kirjanikud, 
kunst nikud, õpetlased ja fi lmihuvi-
lised. Projekt toimub koostöös Tal-
linna Ülikooli korraldatava japa-
noloogide konverentsiga.

1.-7.09, Tallinn
LUSCHER&MATIESENI 
FILMIFESTIVAL

Kohvik Luscher&Matiesen
www.luschermatiesen.com
 
Eesti meeleolukaim fi lmifestival 
pakub vaatamiseks ainulaadset va-
likut fi lmidest, mis pärit väikestest 
mereäärsetest riikidest, kaasa ar-
vatud Eestist. Kavas on nii mängu-
fi lme kui ka lühi- ja animafi lme. 
Programme juhivad Artur Talvik ja 
Priit Tender.

 PÄRNU DOKUMENTAAL- JA 

 ANTROPOLOOGIAFILMIDE FESTIVAL 
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1.09-23.11, 
Üle Eesti
V NOKIA 
MOBIILIFILMIDE 
FESTIVAL „MOFF“

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
moff@poff.ee
www.moff.ee
 
MOFF on PÖFF-i alafestival, millest 
saavad osa võtta kõik huvilised. 
Veebipõhise festivali kõik fi lmid on 
üles võetud mobiiltelefonidega, 
fi lme saab üles laadida, vaadata ja 
hinnata MOFF-i kodulehel.

14.-18.09, 
Lihula, Haapsalu
IX MATSALU 
LOODUSFILMIDE 
FESTIVAL

MTÜ Matsalu Loodusfi lmide Festival
(+372) 551 0910
tiit.mesila@matsalufi lm.ee
www.matsalufi lm.ee
 
Matsalu loodusfi lmide festival 
propageerib looduslähedast ja 
säästvat elulaadi ning põlisrah-

vaste sügavalt loodusega seotud 
traditsioonide austamist. Filmide 
paremikku näidatakse Lihulas ja 
Haapsalus, traditsiooniliselt on fes-
tivali osaks ka mitmed loodusfo-
tonäitused.

6.-9.10, Tartu
ANIMATSIOONIFESTIVAL 
„KLIK!ESTONIA//KLÕPS“

Edvin Aedma
(+372) 5563 8667
edvin.aedma@gmail.com
www.nelk.ee/animatsioonifestival
 

“Klik!Estonia//KLÕPS” toob Tartusse 
kümnete kaupa kõige paremaid ani-
matsioone Amsterdami festivalilt 

„KLIK!Amsterdam“ ning kogu maail-
mast; täienduseks eestlastest 
vanameistrite ning uute tulijate 
looming.

28.-29.10, Tartu
NOORTE 
AMATÖÖRFILMIDE 
FESTIVAL „NAFF“

Anne Noortekeskuse

Multimeedia Labor
(+372) 746 1763
kristiina.lepa@annenk.tartu.ee
tartunoored.ee/naff

Lõuna-Eesti suurima amatöörfi l-
mide festivali kahel võistluspäeval 
näeb kinolinal kuni 26-aastaste 
noorte omaloomingut. Toimuvad ka 
seminar-loengud eesti fi lmimaail-
ma tegijatelt ja fi lmitegemise töö-
toad.

17.11-4.12, 
üle Eesti
XV TALLINNA PIMEDATE 
ÖÖDE FILMIFESTIVAL 
„PÖFF“

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
(+372) 631 4640
poff@poff.ee
www.poff.ee
 

 KLIK!ESTONIA/KLÕPS
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Kirde-Euroopa üks suuremaid ja 
olulisemaid fi lmifestivale tutvustab 
publikule maailma kino kogu tema 
värvikuses. PÖFF pakub aasta pari-
maid anima-, tudengi- ja lühifi lme, 
mängu- ja dokumentaalfi lme, laste- 
ja noortefi lme ning virgutab kõiki 
mobiiltelefoni haarama, et ise fi lmi-
tegemist proovida. Kokku linastub 
üle 500 lühi- ja täispika linateose 
ligi 75 maalt.

18.-22.11, üle Eesti
XIII ANIMAFILMIDE 
FESTIVAL „ANIMATED 
DREAMS“

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
(+372) 631 4648
anima@poff.ee
anima.poff.ee

Eesti vanima ja suurima animafi l-
mide festivali eesmärgiks on kodu-
maiste animarežissööride loomingu 
kõrval pakkuda ja populariseerida 
kõrgetasemelist rahvusvahelist ani-
matsioonikultuuri.

18.-27.11, üle Eesti
XI LASTE- JA 
NOORTEFILMIDE 
FESTIVAL „JUST FILM“

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
justfi lm@poff.ee
www.justfi lm.ee
 
Eesti ainus laste- ja noortefi lmide fes-
tival, kus lisaks põnevatele noorte-
fi lmidele linastub ka tänavakultuuri 
eriprogramm. Lasteprogrammis näi-
datakse lastefi lme kogu maailmast.

19.-23.11, üle Eesti
XII TUDENGI- JA 
LÜHIFILMIDE FESTIVAL 
„SLEEPWALKERS“

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
(+372) 631 4675
sleepwalkers@poff.ee
www.swff.ee

“Sleepwalkers” toob publikuni värs-
keimad tudengite ja professionaa-
lide lühifi lmid ning uuenduslikemad 
visuaalsed ideed kogu maailmast.

23.-27.02, Tallinn
MULTIKULTUURNE 
KARUSSELL

Rahvusvaheline Rahvakultuuride 
Ühenduste Liit Lüüra
info@lyra.ee
 
Festivalil on esindatud peaaegu 
kõigi Eestis elavate rahvuste ergas 
ja värviküllane kultuuriprogramm 
ligi 90 kollektiiviga. Festivali kor-
raldaja Lüüra on üks olulisemaid 
rahvusvähemustega seotud kultuu-
riorganisatsioone Eestis.

19.-22.05, Tartu
X ARHAILISE LOOMINGU 
FESTIVAL „REGIÖÖ“

Sulev Salm
(+372) 501 7775
salm@kultuur.edu.ee
www.tartu.ee/regioo
 
Regiöö on rahvusvaheline arhailise 
loomingu festival, mille kaudu tut-
vustatakse maailma rahvaste ar-
hailise maailmapildi vilju ja otsi-
takse neile kasvupinnast tänaste 
tehniliste lahenduste keskel. 

"Regiöö" 10. juubeli puhul on külla 
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oodata pilli-, laulu- ja tantsumeistreid 
Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest, 
Lätist, Leedust ja Venemaalt. Lisaks 
annavad väärika panuse Eesti päri-
musmuusika asjatundjad.

21.-22.05, Pärnu
II RAHVALOOMINGU 
FESTIVAL „SVETOTŠ“

Indrek Aija
indrek.aija@lv.parnu.ee
 
Kord kahe aasta jooksul Pärnus 
korraldatav vene kultuuri festival, 
mis on suunatud eelkõige noortele.

26.-29.05, 
Üle Eesti
SLAAVI PÄRG

Vene Haridus- ja 
Heategevusühingute Liit Eestis
(+372) 5595 2672
slaavi@hot.ee
www.veneliit.ee
 
1937. aastast korraldatav festival on 
kõige suurejoonelisem slaavi 
kultuu ri tutvustav rahvusvaheline 
sündmus Eestis.

14.-17.07, Võru
XVII VÕRU 
FOLKLOORIFESTIVAL

Peeter Laurson
(+372) 505 8757
peeter@mv.werro.ee
vorufolkloor.ee
 
Võru folkloorifestivalil jätkub tege-
vust kogu perele. Lisaks esine-
mistele on võimalik osa saada 
erine vates õpitubadest, tänavatant-
sust ja rahvuslõunatest ning nauti-
da lõõtspilli kaunist kõla.

14.-17.07, Hiiumaa
VII HIIUMAA 
PÄRIMUSMUUSIKA-
FESTIVAL

Astrid Böning
(+372) 5615 0002
astrid@astridboning.com
www.hiiufolk.ee

20.-24.07, Tartu
48. EUROPEADE, 
EUROOPA SUURIM 
RAHVAKUNSTIFESTIVAL

Ants Johanson
(+372) 505 7303
info@europeade2011.eu
www.europeade2011.eu
 
Viis päeva täis tantse, laule ja pilli-
lugusid. Tartusse saabub ligi 4000 
väliskülalist, toimuvad kirevad 
kontserdid, rahvatantsijate esine-
mised, rühmade etteasted linna-
platsidel ja -tänavatel, suur rong-
käik ja väljasõidud erinevatesse 
Eesti paikadesse, et külalised saak-
sid kohtuda kohalike elanikega, õp-
pida tundma nende elu-olu ja pida-
da üheskoos pidu.

29.-31.07, Viimsi 
RANNARAHVA FESTIVAL

SA Rannarahva Muuseum
(+372) 606 6941
info@rannarahvamuuseum.ee
www.rannarahvamuuseum.ee
 
Festival toob inimesteni rannaelu, 
mida on meie esivanemad Eestimaa 
rannapiirkondades ja Tallinna lahe 
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rannikul juba sajandeid elanud. 
Eesmärk on näidata, et kõik see, 
mida peetakse juba unustusse va-
junuks, toimib tegelikult ka tän-
apäeval. Festival tutvustab tööd 
rannakülas, külastada saab kala-
turgu ja laadapäeva ning rannaküla 
pidu. Kavas on töötoad, etendused-
kontserdid-näitused, kala valmista-
mise võistlus, paatide karneval ja 
konverents.

28.-31.07, Viljandi
XIX VILJANDI 
PÄRIMUSMUUSIKA 
FESTIVAL „RÜTM JA 
PULSS“

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
(+372) 434 2050
folk@folk.ee, www.folk.ee

Festival väärtustab tavasid, päri-
must ja paikkondlikku identiteeti, 
püüdes aastasadade ja -tuhandete 
vältel kogunenud vaimseid väärtusi 
kaasaegse elukorraldusega kohan-
dada. Sündmusest on kujunenud 
omasuguste seas üks Balti- ja Põh-
jamaades suuremaid. See on 200 
esinejat, 100 kontserti, enam kui 20 
000 külastajat, õpitoad, fi lmiprog-
ramm, ööülikool, regilaulupesa, 

muinasjututoad, käsitööhoov ja fo-
tonäitused. Selle aasta teema on 

"Rütm ja pulss".

3-7.08, Märjamaa
VI RAHVUSVAHELINE 
FESTIVAL MÄRJAMAA 
FOLK

Märjamaa rahvamaja
(+372) 329 5420
marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee
www.marjamaafolk.ee

Sel aastal ootame festivalile rahva-

likke laulu- ja tantsukollektiive 
Rootsist, Taanist, Lõuna-Aafrikast, 
Türgist, Itaaliast ja Inglismaalt.

6.08, Tallinn
PÄRIMUSKULTUURI PÄEV 
„PÄRIMUSI“

MTÜ Eesti Rahvuslik 
Folkloorinõukogu
(+372) 601 5727
folkloorinoukogu@kul.ee
www.folkloorinoukogu.ee
 

„PäriMusi“ on kogu päeva kestev 

 RANNARAHVA FESTIVAL 
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folkloorikontsert, kus tutvustatakse 
Eestimaa erinevate piirkondade ja 
rahvusvähemuste vaimset kultuu-
ripärandit selle ajaloolistes vormi-
des. Kontsertkavu esitavad folk-
loorirühmad kannavad oma 
kodukandi rahvarõivaid ja tantsude 
saateks kõlab elav muusika. Kont-
serti juhatavad ja kavu kommen-
teerivad pärimuskultuuri asjatund-
jad. Külalisena osaleb Soome 
kultuuripealinna Turu rahvatant-
surühm.

20.-23.08, Tallinn
RAHVUSVAHELINE 
VANAUSU 
PÄRIMUSKULTUURI 

FESTIVAL PEIPUS

MTÜ Peipus

Rahvusvaheline vanausu päri-
muskultuuri festival Peipus on 
maa ilmas ainulaadne – kuskil mu-
jal ei kogune üle maailma laiali pai-
satud ja eri usuharudeks jagunenud 
vene vanausulised ühte paika, et 
tutvustada esivanematelt päritud ja 
elavas praktikas säilitatud kultuuri. 
Teadusliku mõõtme annavad festi-
valist osa võtvad mainekad vanau-
su-uurijad.

3.-30.10, Tartu, 
Viljandi, Tallinn
HÕIMUPÄEVAD

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
(+372) 644 5199
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee
 
Hõimupäevade tutvustavad erinevate 
soome-ugri ja samojeedi rahvaste 
kultuure. Külas on soome-ugri rah-
vamuusikaansamblid, korraldatakse 
kontserte, näitusi, fi lmiõhtuid ja kir-
jandusüritusi. Üle Eesti tähistatakse 
hõimupäevi soome-ugri rahvastele 
pühendatud koolitundide, kohtu-
miste ja folklooriõhtutega.

12.02, Viljandi
XIII RAHVUSVAHELINE 
TALVINE TANTSUPIDU

Eesti Tantsupedagoogide Liidu 
Viljandi osakond
(+372) 5664 4989
vaike.rajaste@viljandimaa.ee
www.viljandimaa.ee/
talvinetantsupidu
 
Talvine tantsupidu on omasuguste 
seas Eesti vanim ja suurim. Traditsioon 
sai alguse 1998. aastal võistutantsi-
misest ümber Viljandi kultuurimaja 
kvartali. Nüüdseks on sellest kujune-
nud rahvusvaheline üritus, millest on 
vahetult osa võtnud kuni 800 tantsi-
jat.

25.-27.02, Jõhvi
JÕHVI BALLETIFESTIVAL

Eesti Kontsert
(+372) 5561 0512
piia.tamm@concert.ee
www.concert.ee/johvi
 
Jõhvi balletifestivali eesmärk on 
tutvustada tantsuhuvilistele klassi-
kalise tantsu põnevat maailma, 
aren dada Eesti balletiharidust ja 
luua uusi võimalusi koostööks. Sel 
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aastal on peakülalisteks Tšehhi 
Rahvusteater ja balletitruppide 
esindajad Skandinaaviast. Laste 
balletigalal esinevad üle Eesti tun-
tud balletikoolide ja -stuudiote 
õpilased.

2.-3.04, Tallinn 
(maakondlikud 
eelvoorud 27.01-20.02, 
üle Eesti)
XVII KOOLITANTS 2011

Eesti Tantsuagentuur
(+372) 660 2524
koolitants@koolitants.ee
www.koolitants.ee

Koolitants on kindlasti Eesti popu-
laarseim ja osalejaterohkeim üritus 
noorte tantsusõprade hulgas! Loo-
metantsupidu on avatud kõigile eri 
tantsustiile harrastavatele ja eri 
tasemega tantsurühmadele. Põhi-
tingimuseks on see, et tantsud 
peavad olema noorte ja nende 
juhendajate omalooming.

7.-9.04, Haapsalu
X KAASAEGSE TANTSU 

PLATVORM „UUS TANTS“

Eesti Tantsukunstnike Liit
(+372) 5665 7963
jarmo@tantsuliit.ee
www.uustants10.tantsuliit.ee

Juubelifestival, mis vaatab üle eesti 
kaasaegse tantsukunsti kahe vii-
mase aasta tulemused. Festivali 
programmi mahuvad lisaks etend-
ustele ka hommikused tantsutun-
nid, päevased arutelud, õhtused 
performance’id ning öised sot-
siaalsed, töö- ja huvirühmade koh-
tumised.

16.-17.04, Tartu
NOORTE 
TANTSULOOMINGU
FESTIVAL „FUTURE-9“

Just Tants
(+372) 5342 0150
nfo@justtants.ee
www.justtants.ee/FUTURE1
 
Festival, mis pakub noortele tant-
suloojatele võimaluse pingevabas 
ja loomingulises õhkkonnas oma 
tantsuloomingut esitada, seda koos 
analüüsida ning teadmisi vahetada.

23.-29.04, 
Viljandimaa
RAHVUSVAHELISELE 
TANTSUPÄEVALE 
PÜHENDATUD 
TANTSUNÄDAL

MTÜ OMA Stuudio, TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia
(+372) 520 9424
soot@kultuur.edu.ee
www.kultuur.edu.ee/tantsunadal
 
Tantsunädalal toimub kaasaegse 
tantsu koolitusprogramm üldhari-
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duskoolide 7.-12. klasside õpilastele, 
lisaks etendused erinevates esin-
emispaikades, programm “Noortelt 
noortele”, fi lmilinastused, TÜ VKA 
tantsukunsti eriala avatud tunnid, 
diplomietendused ja perfor-
mance’id linnaruumis.

9.-18.05, Tallinn
IV KORFEST

Tallinna Ülikooli koreograafi a 
osakond
(+372) 521 4524
karmeno@tlu.ee
www.tlu.ee

Korfesti korraldab Tallinna Ülikooli 
koreograafi a osakond, kus läbi aas-
tate on kevadeti avalikult esitamisele 
tulnud ridamisi bakalaureuse- ja 
magistriõppe tudengite lõpuetendusi. 
Selle aasta kevadel esitlevad oma 
lõpuetendusi 7 bakalaureuseõppe 
tudengit ja 3 magistranti. Lisaks lõ-
petajate töödele etenduvad profes-
sionaalsete koreograafi de käe all 
valmivad lavastused.

1.-11.06, Tallinn
OOPERI- JA 
BALLETIFESTIVAL 
„SUVEÖÖ TÄHED“

Rahvusooper Estonia
(+372) 683 1210
www.opera.ee
 
Rahvusooper Estonia läheb soojale 
suvele ja rannahooajale vastu tra-
ditsiooniks kujunenud festivaliga 

„Suveöö tähed“. Publiku rõõmuks 
säravad muusikataevas tunnustatud 
ooperi- ja balletitähed kodu- ja välis-
maalt. Ettekandele tulevad ülipopu-
laarne Bizet’ ooper „Carmen“, 
Delibes’i muinasjutuline ballett „Cop-
pélia“, Harangozó lustakas ballett 

„Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ jpm.

4.06, Võru
VÕRU LAULU- JA 
TANTSUPIDU

Maie Pau
(+372) 786 8366
maie@mv.werro.ee
www.werro.ee

12.06, Jõgeva 
I EESTI NAISTE 
TANTSUPIDU „NAISE 
LUGU“

Folklooriselts Jõgevahe Pere
(+372) 772 1987
Info@naistetantsupidu.ee
www.naistetantsupidu.ee

1.-3.07, Tallinn
XI NOORTE LAULU- JA 
TANTSUPIDU „MAA JA 
ILM“

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, 
Sten Weidebaum
(+372) 523 6239
sten.weidebaum@kul.ee
www.laulupidu.ee
 
Lauluväljakul kohtuvad 35 000 
noort, kelle laulud, tantsud ja pilli-
lood jutustavad lugusid sellest 
maast ning rahvast. Maa ja ilm 
kohtuvad seal, kus igatsus lõpeb ja 
armastus algab. Ja igatsusest ilma 
näha kasvab tahtmine tagasi tulla.
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9.-10.07, Pärnu
EESTI XII LINETANTSU 
FESTIVAL

MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus, 
Uudo Laane
(+372) 445 0070
info@noorusemaja.ee
www.linefest.com
www.noorusemaja.ee
 
Tegu on mõnusa sündmusega eemal 
linnakärast, kus saab õppida line-
tantsu ja tantsutruppide esinemist 
jälgida. Esialgsest pisikesest tant-
suüritusest on tänaseks saanud 
line-tantsu harrastajate aasta 
tippsündmus. Festivali traditsioo-
niliseks osaks on saanud pika tant-
surivi moodustamine.

11.-16.07, Viljandi
XIX NOORE TANTSU 
FESTIVAL „NOTAFE“ 
JA RAHVUSVAHELINE 
SUVEKOOL

MTÜ Evestuudio
(+372) 433 3774, 517 9773
eve@notafe.ee
www.notafe.ee
 

Kokkusaamine vabatantsu viljele-
jatele ehk neile tantsutruppidele, 
kes ei kohtu rahvatantsupidudel 
ega tantsuvõistlustel.

20.-24.07, Tallinn
TANGOSADAM TALLINN

Tango Tallinn MTÜ
(+372) 521 4524
tango.tallinn@gmail.com
www.tangoporttallinn.com
 

„Tangosadam“ on esimene Argentii-
na tango festival Eestis. Toimuvad 
tunnid, tantsuõhtud, kontserdid ja 
tantsuetendused. Ehedat Buenos 
Airese tangot on oodatud nautima 
nii asjatundjad kui ka päris algajad, 
et teha esimesed tangosammud 
professionaalide käe all.

15.-27.08, Tallinn
XII AUGUSTI 
TANTSUFESTIVAL

Kanuti Gildi SAAL
(+372) 646 4704
info@tants.ee
www.tantsufestival.ee

Kanuti Gildi SAAL korraldab juba 
kaheteistkümnendat korda rahvus-
vahelist nüüdistantsu festivali, mis 
on aastatega muutunud rahvusva-
heliselt hinnatud sügise alguse 
tantsufestivaliks Põhjamaades, 
olles tuntuim kaasaegse tantsu fes-
tival Eestis.

7.-12.11, Tallinn
IV NU PERFORMANCE 
FESTIVAL

MTÜ Uue Performantsi Selts
(+372) 646 4704
saal@tants.ee
www.saal.ee
 
Festival uitab ringi interdistsipli-
naarsel tühermaal erinevate kunsti-
liikide – performance’i ja teatri, 
popmuusika ja kaasaegse tantsu – 
vahemaastikel. See on amorfne ja 
dünaamiline mänguväli, kus põimu-
vad erinevad erialad, arusaamad 
ning traditsioonid. Sel õieti eikel-
legimaal tekivad hübriidsed kultuu-
rivormid, luuakse uusi autori-
positsioone ja uuendatakse 
arusaama sellest, mis on kultuur 
ning milleks see võib veel saada.
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2.-3.12, 
Tallinn, Tartu
BATTLE OF EST

Eesti Tänavatantsu Liit ja Tallinna 
Tantsuakadeemia
www.boe.ee

"Battle of EST" on Eesti mõjukaim ja 
rahvusvaheliselt tunnustatuim tä-
navatantsufestival ja -konkurss, 
mis toob Tallinnasse praegused 
tipp tantsijad. Osaleb vähemalt 300 
esinejat 20 riigist. Oskuste lihvi-
miseks korraldatakse ka õpitube.

2.-4.12, Tallinn
NEPOSEDÕ KUTSUB 
SÕPRU

MTÜ Tantsuansambel Neposedõ
neposedo@gmail.com

Eestis ainulaadne noorte kultuurideva-
helise dialoogi süvendamisele pühen-
datud rahvusvaheline koreograafi afes-
tival, kus juba 12. aastat järjest Eesti, 
Läti, Leedu, Soome, Venemaa, Ukraina, 
Valgevene jt riikide tantsukollektiivid 
esitavad kõige erinevamaid žanre: klas-
sikast ja rahvatantsust kaasaegse ko-
reograafi a ja folkloorini.

5.-8.05, Tartu ja 
Tallinn
VIII TARTU RAHVUS-
VAHELINE KIRJANDUS-
FESTIVAL „PRIMA VISTA“

MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista
(+372) 5690 6836
marja.unt@gmail.com
kirjandusfestival.tartu.ee
 
Kirjandusfestivali programm hõlm-
ab raamatuesitlusi, kohtumisi kir-
janikega, arutelusid, loenguid, 
raamatulaata, Pargiraamatukogu, 
fi lmiõhtuid ja kontserte. Üles astub 
eriilmelisi väliskirjanikke ja suur 
hulk eesti kirjarahvast. Sel aastal 
on Prima Vista läbivaks teemaks 

„Kursimuutus. Change of Course” ja 
festivali patrooniks Rein Raud.

20.-21.05, 
Haapsalu
MUINASJUTUFESTIVAL 
„LOOVUS LÄBI 
MUINASJUTU„

Maire Uusen
(+372) 534 9 8224
www.lib.haapsalu.ee

Festivalil toimub rahvusvaheline 
muinasjutukonverents ja kogu lin-
nas korraldatakse tegevusi lastele.

26.-29.05, Tallinn
III TALLINNA 
KIRJANDUSFESTIVAL 
„HEADREAD“

Eesti Kirjanike Liit
(+372) 627 6412
info@headread.ee
www.headread.ee
 
Tallinnas toimuval kirjanduspeol 
püütakse anda läbilõige hetkel ees-
ti kirjanduses toimuvast ja ühtlasi 
tuua inimesteni valitud sissevaa-
teid maailmakirjandusse. Paku-
takse kohtumisvõimalusi mõne si-
inmail juba tuntud kirjutajaga ning 
tutvustatakse mõnd uuemat väärt 
tegijat, kelle kirjutistel tasuks edas-
pidi silma peal hoida. Samuti an-
takse ülevaade just sel aastal Ees-
tis tehtavast kirjanduslikust 
tekstistikust ja selle loojatest.
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25.-28.08, Tallinn
DOVLATOVI PÄEVAD

MTÜ Dovlatovi Päevad
 
Dovlatovi päevad uurivad konve-
rentsi, etenduste, kirjandusürituste 
ja ekskursioonide kaudu Tallinna 
rolli vene kultuskirjaniku Sergei 
Dovlatovi loomingus ja tähistavad 
tema 70. sünniaastapäeva.

25.-26.11, Jõgeva
BETTI ALVERILE 
PÜHENDATUD 19. 
LUULEPÄEVAD 
„TÄHETUND“

SA Betti Alveri Fond, Jõgeva 
gümnaasium
(+372) 772 1976
maimu.valdmann@joggum.edu.ee
joggym.edu.ee

Jõgevalt pärit legendaarsele eesti 
luuletajale Betti Alverile (1906-
1989) pühendatud traditsioonilised 
luulepäevad.

5.-6.02, Tallinn
SIMPEL SESSION

MTÜ Elamussport
info@elamussport.ee
www.elamussport.ee
 
Juba kümme aastat toimub Eestis 
Euroopa suurim ekstreemspordi-
sündmus, mida interneti vahendusel 
jälgivad sajad tuhanded, kui mitte 
miljonid huvilised. Tallinna koguneb 
üle 180 rulameistri ja BMX-võluri 
ning tuhandeid noori, kes nende trik-
kidele kaasa elavad. Lisaks toimub 
2011. aastal Simpel Sessionil esma-
kordselt Ida-Euroopas rahvusvahe-
line rattafi lmide festival.

18.-27.02, Pärnu
JÄÄFESTIVAL

Loomekeskus MTÜ
(+372) 445 2864
info@turundustugi.ee
www.waterfest.eu
 
Koguperefestival, kus saab näha 
jää- ja tuleshow'd, jääskulptuure ja 
lumelinna. Toimuvad talimängud 
jõulumäel, uisupidu, fi lmifestival, 
jääpurjetamine, noorte bändide fes-
tival, loodusmatkad, teatrigala ja 
palju muud põnevat.

20.04-7.05, Tallinn
POT TALLINNA 
PIDUNÄDALAD

Von Krahli Teater
(+372) 626 9098
info@vonkrahl.ee
www.vonkrahl.ee
www.pot.ee
 
POT pühendub uuele loomingule, 
etenduskunstnikele, kellel on oma 
nägemus maailmast, ja vaatajaile, 
kes julgevad seada kahtluse alla 
oma nägemuse maailmast. Teater, 
muusika, tants, fi lm, visuaalsed 
kunstid ja eelnimetatute kõikvõi-
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malikud kombinatsioonid – POT on 
kosmopoliitne linnafestival, mis 
avab kunsti erinevaid tahke.

25.04-01.05, Tartu
TARTU KEVADPÄEVAD

Ülikooli Kultuuriklubi
jaan@studentdays.ee
www.studentdays.ee

Tartu Kevadpäevad on Tartu Tuden-
gipäevade kevadine festival, kus 
toi muvad mitmed kultuuri-, spordi- 
ja meelelahutusüritused ning 
vaimupealinna vallutab terveks 
nädalaks vallatu tudengivaimsus.

12.-13.05, Tallinn
FESTIVAL 
„MAIKELLUKESE 
PÄEVAD“

MTÜ Kirbutsirkus
(+372) 5635 2993
kirbutsirkus@gmail.com
www.kirbutsirkus.com

Maikellukese Päevad on mänguliste 
kunstide festival, millega Euroopa 
äärealadel levinud loomeliigid 

tähistavad igal kevadel talveune-
järgset lille võitu lume üle. Festival 
pakub kunstnikele tegutsemiseks 
platvormi, kus nende looming ei pea 
mahtuma majanduslikku ega kaas-
aegse kapitalismi loogikasse ning 
kus vabadus ja võimalus liigelda 
kunstižanrite vahelisel eikellegi-
maal on piiramatu.

14.05, üle Eesti
MUUSEUMIÖÖ 2011: 
„ÖÖS ON AARDEID“

Eesti Muuseumiühing
www.emy.kul.ee

Kord aastas avavad muuseumid ja 
teised mäluasutused oma uksed 
tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, 
et tähistada üleeuroopalist muuseu-
miööd. Muuseumiööl on aastati erine-
vad tunnuslaused, kultuuripealinna 
teemast tõukuvalt on selleaastaseks 
teemaks “Öös on aardeid”.

4.-5.06, Narva
NARVA PÄEVAD

Narva Linnavalitsuse 

Kultuuriosakond
(+372) 359 9121
kultuur@narva.ee
 
Linna päevadel esinevad nii profes-
sionaalsed kui ka taidluskollektiivid, 
rahvuskultuuride ühingud, tuntud 
kultuuri- ja sporditegelased ning 
linnaelanikud.

4.06, Haapsalu
FESTIVAL „AVATUD 
UKSED“

Loomekeskus MTÜ
(+372) 5660 5860
piret@turundustugi.ee
www.loomekeskus.ee
 
Festivali ajal löövad oma uksed val-
la Haapsalu põnevad paigad: muu-
seumid ja galeriid, kohvikud ja töö-
toad, huvitavad inimesed ja 
kunstnikud-luuletajad, vanad ma-
jad ja luguderääkijad, igal neist oma 
üllatus varuks.

4.06, Häädemeeste
VI PÕHJA-LIIVIMAA 
FESTIVAL
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Aire Koop
(+372) 446 4510
airekoop@hot.ee
www.haademeeste.ee
 
Traditsiooniline Eesti-Läti festival 
võimaldab mitmekesist ja uuendus-
likku lähenemist rahvakultuurile. 
Tegevused varieeruvad liivi kultuuri-
traditsioonide tutvustamisest täna-
päevaste käsitööoskuste õpe-
tamiseni. Kavas on noortebändide 
rahvalulukonkurss, kivimosaiigi 
tegemise ja vanast paberist uue 
dekoratiivpaberi valimistamise töö-
toad, erinevad konkursid ja muudki.

10.-11.06, Valga
VALGA-VALKA 
LINNAPÄEVAD

Merce Mäe
(+372) 5345 3457
merce.mae@valgalv.ee
www.valga.ee
 
Valga linna 427. sünnipäeva puhul 
pakutakse linnakodanikele ja küla-
listele erinevaid kontserte, etendusi 
ning spordiüritusi. Toimub laat ja 
põnevat tegevust jätkub igale eale 
ning maitsele.

10.-12.06, Viljandi
VILJANDI HANSAPÄEVAD

Viljandi Linnavalitsus
(+372) 435 4762, 435 4755
ivi.lillepuu@viljandi.ee
www.viljandi.ee
 
Hansalinn Viljandi rüütab end 
üheks  juunikuiseks nädalavahe-
tuseks keskaja kommete kohaselt. 
Elamusi ja osalemisrõõmu pakuvad 
kaubaküllane laat, mitmekesised 
kontserdid, huvitavad õpitoad ja 
igaühele kaasalöömist võimaldavad 
spordivõistlused.

18.-27.06, Pärnu
PÄRNU VEEFESTIVAL

Piret Hallik-Sass
info@turundustugi.ee
www.waterfest.eu
 
Pärnu Veefestival laotab üheksa 
päeva jooksul lahti rikkaliku sünd-
muste varasalve, milles on muusikat 
ja tantsu, teatrit ja spordivõistlusi, 
õpitube ja meisterdamist, toidupidu 
ja laatasid, kõige krooniks uhke 
veesõidukite paraad. Festivali süda 
on ajaloolises Vallikäärus, kust saa-
vad alguse retked ja väljasõidud.

1.-2.07, Pärnu
PÄRNU HANSAPÄEVAD

www.parnu.ee

Iga-aastased Hansapäevad hoiavad 
au sees Pärnu kui hansalinna 
kauplemistraditsioone. Uue ilme 
saanud Vallikääru aasal pakutakse 
meelelahutust ja kauplemist nii lin-
lastele kui ka kaugematele küla-
listele.

7.-10.07, Tallinn
XII KESKAJA PÄEVAD

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
(+372) 660 4772
info@folkart.ee
www.folkart.ee
 
Raekoja platsil elustub endise õit s-
va hansalinna käsitööliste turg. Nig-
uliste mäel võib kohtuda meistrite, 
sellide ja õpipoistega, kes taas-
tavad sajanditetagused tradi t-
sioonid. Toimub väike rüütlikool ja 
vibuturniir, jõu- ja osavusmängud 
igas vanuses huvilistele ning kesk-
aegne karneval Tallinna raekojas. 
Linnarahvale pakuvad meelemõnu 
rändnäitlejad ja muusikud, teadmisi 
jagavad õpetatud mehed.
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8.-9.07, Tõrva
XVIII TÕRVA LINNA 
PÄEVAD

(+372) 766 5332
www.torva.ee
 
2010. aastal peetakse Tõrva päevi 
linna 85. juubeliaastapäeva tähe all. 

8.-9.07, Karksi
KARKSI ORDULINNUSE 
PÄEVAD

Kai Kannistu
kai.kannistu@karksi.ee
 
Ordulinnuse päevad on täis tege-
vusi, kontserte ja etendusi. Muu 
hulgas toimub kireva kavaga 
käsitöömeistrite laat, mille kulmi-
natsiooniks on Karksi ordumeistri 
valimised.

15.-17.07, Tallinn
TALLINNA MEREPÄEVAD

SA Tallinn 2011, Eva Saar
(+372) 56 2011 09 
eva.saar@tallinn2011.ee 

www.tallinnamerepaevad.ee

Tallinn asub küll mere ääres, ent 
tallinlane elaks justkui seljaga 
mere poole. Merepäevade soov on 
seda paradoksi lahendada ja tallin-
lase pilk taas mere poole suunata. 
Sel aastal avaneb lisaks muudele 
sündmustele jalutajaile ranna-
promenaadiga mereäär ja renovee-
ritud Lennusadama angaaris ava-
takse Eesti Meremuuseumi uus 
suurejoone line näitus.

22.-24.07, Tartu
TARTU HANSAPÄEVAD

www.hansapaevad.ee

Iga-aastased Hansapäevad ärata-
vad ellu erinevad ajastud. Igal neist 
on oma tegevused, töötoad ja esine-
jad. Tartu Hansapäevad pakuvad 
põnevust nii suurtele kui väikestele. 
Tartusse saabuvad sajad kaup-
mehed, kes tekitavad traditsioo-
nilisel Hansaturul erilise õhkkonna.

29.-31.07, Viimsi 
RANNARAHVA FESTIVAL

SA Rannarahva Muuseum
(+372) 606 6941

 KESKAJA PÄEVAD 
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info@rannarahvamuuseum.ee
www.rannarahvamuuseum.ee

Festival toob inimesteni rannaelu, 
mida on meie esivanemad Eestimaa 
rannapiirkondades ja Tallinna lahe 
rannikul juba sajandeid elanud. 
Eesmärk on näidata, et kõik see, 
mida peetakse juba unustusse vaju-
nuks, toimib tegelikult ka tä-
napäeval. Festival tutvustab tööd 
rannakülas, külastada saab kalatur-
gu ja laadapäeva ning rannaküla 
pidu. Kavas on töötoad, etendused-
kontserdid-näitused, kala valmista-
mise võistlus, paatide karneval ja 
konverents.

29.07-6.08, 
Saaremaa
SAAREMAA MERENÄDAL

Reet Truu
reet.truu@neti.ee
www.merepaevad.ee

4.-8.08, Lihula
LIHULA KULTUURIPÄEVAD 
„LIHULA 800“

Lihula Kultuurikeskus
(+372) 477 8191

Lihula.kultuurimaja@mail.ee
www.lihula.ee
 
Lihula kultuuripäevade kavas on 
näitused, etendused, kontserdid, 
laat ja simman, spordivõistlused, 
ajalooüritused jpm.

5.-6.08, Pärnu
PÄRNU XIV GILDIPÄEVAD

MTÜ Maarja-Magdaleena Gild
(+372) 447 1901
www.maarjamagdaleenagild.ee
 
Suur käsitöölaat Pärnu südalinnas, 
kuhu on ehedat käsitöökaupa pak-
kuma oodata külalisi lähemalt ja 
kaugemaltki. Käsitöömeistrite pä-
ralt saab olema linnasüda koos 
peatänavaga.

5.-7.08, 
Kuressaare
XV KURESSAARE 
MEREPÄEVAD

Kuressaare Kultuurivara
(+372) 452 0703
www.merepaevad.ee
 

 RANNARAHVA FESTIVAL 
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Paljude külaliste arvates maailma 
ilusaima vaatega jahisadamas ja 
lahe sopis on uudistamiseks ja 
mere le sõitmiseks välja pandud 
vanad puulaevad ja uued kaas-
aegsed alused. Otse sündmuskohal 
on võimalik kohtuda ja kaupa teha 
Saaremaa laevameistritega. Lisaks 
mitmekülgne muusika- ja meele-
lahutusprogramm, saarte käsitöö- 
ja kalaturg, vanakraamilaat, mit-
med sportlikud ettevõtmised, 
merenduskonverentsid ja näitused.

12.08, Narva
NOORSOOKULTUURI 
FESTIVAL „N+FEST“

Anna Konovalova
(+372) 359 1629
www.narva.ee
 
Festival annab noortele võimaluse 
osaleda kultuuriüritustel ja loomin-
gulistel kohtumistel, mis aitavad 
kaasa edasise noorsooalase koos-
töö arendamisele.

12.-13.08, Tõrva
LOITSUFESTIVAL „TULD 
JA TÕRVA“

(+372) 766 5332
www.torva.ee

12.-14.08, Narva
NARVA AJALOOLINE 
FESTIVAL „NARVA 
LAHING“

Kalev Saar
(+372) 359 9242
kalev.saar@narvamuuseum.ee
www.narvamuuseum.ee

12.-14.08, 
Haapsalu
VALGE DAAMI AEG

Haapsalu kultuurikeskus
(+372) 472 4470
info@kultuurimaja.ee
www.valgedaam.kultuurimaja.ee

Haapsalu piiskopilinnuse sala-
päraste müüride vahel elab Eesti 
kuulsaim legend Valge Daam. Sel-
lele legendile on pühendatud Valge 
Daami Aeg, mis toimub igal augu sti-
kuul täiskuu ajal.

 NARVA LAHING 
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12.-14.08, 
Jõgevamaa
MÜTOFEST 2011

MTÜ Mütofest
(+372) 505 9049
info@mytofest.ee
www.mytofest.ee
 
Mütofest viib osalejad ajas 1000 
aastat tagasi. Kolme päeva jooksul 
pakutakse võimalust vahetult 
kogeda viikingiaegset elu ja melu. 
Vahvamad näitavad oma osavust 
mõõgavõitlusel ja vibulaskmises, 
maadluses ja kilbijooksus, käe-
murdmises ja muudes mõõduvõt-
mistes. Muusikud lasevad kõlada 
lugudel ja lauludel, mille järgi tant-
sisid meie viikingiaegsed esivane-
mad. Töö- ja õpitubades saab 
omandada muistseid oskusi ja 
teadmisi.

13.08, Pärnu
AUGUSTIUNETUS. 
KUNSTIDE ÖÖ PÄRNUS

Indrek Aija
(+372) 5305 5675
indrek.aija@lv.parnu.ee
www.augustiunetus.ee

„Kunstide Öö“ kui tänavafestivali 
idee on kantud Pärnu kuurordi aja-
loost ja seetõttu paiknevad festi-
vali toimumiskohad Pärnu aja-
loolise kuurordi piirkonnas. 
Festival pakub eri tüüpi (kunsti)-
elamusi vabas õhus: tänavamuusi-
kat, öökino, tantsu- ja teatri-
etendusi, pargikontserte ja 
koduaiakohvikuid.

19.-20.08, Valga
VALGA MILITAARAJALOO 
FESTIVAL

SA Valga Isamaalise 
Kasvatuse Püsiekspositsioon
(+372) 512 1044
muuseum@isamaalinemuuseum.ee
www.isamaalinemuuseum.ee
 
Festivali eesmärk on tutvustada 
Eesti ajalugu läbi sõjaajaloo pris-
ma. Eriliseks magnetiks on sõja-
meeste marss läbi linna ja näidis-
lahingud. Toimuvad kontserdid, 
näitused, erinevad tegevused nii 
lastele kui ka täiskasvanutele.

19.-20.08, Tartu
VI EMAJÕE FESTIVAL

Tiigi Seltsimaja
(+372) 736 1561
info@tiigi.tartu.ee
www.tartu.ee/emajoefestival
 
Emajõe festival kutsub taas kokku 
jõeusku rahvast. Kes ujub, kes 
sõuab, kes kalastab. Festivali lõpe-
tab traditsiooniline jõeparaad.

19.-21.08, Võru
VÕRU LINNAPÄEVAD

Inge Tolga, Heiki Kelp
(+372) 518 6850; (+372) 513 9153
Inge.tolga@voru.ee; 
heiki.kelp@vorukannel.ee
www.voru.ee

24.08-2.09, 
Tallinn
KULTUURITEHASE 
FESTIVAL

MTÜ Kultuuritehas Polymer
(+372) 583 1739
info@kultuuritehas.ee
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www.kultuuritehas.ee
 
Üheksandat korda toimuv profes-
sionaalset ja amatöörkultuuri ühen-
dav festival, mille eesmärgiks on 
esitleda Polymeri tegevust. Polymer 
on sõltumatu kultuurikeskus, mis 
pakub endises tehasehoones ruu-
me kunstnikele, muusikutele ja mit-
metele kunstiorganisatsiooni dele. 
Festivali mõnusalt ekletiline prog-
ramm pakub kunstiüritusi, kont-
serte ja avalikke õpitubasid.

24.-26.08, Tallinn
STALKING STALKER

Andres Lõo, Olga Temnikova, Maria 
Hansar

Festival elustab Andrei Tarkovski 
fi lmist „Stalker“ tuttava Tsooni, ide-
aalide ruumi, kus tõotavad täituda 
sügavaimad ulmad. Heli-, visuaal- 
ja fi lmikunstnikud otsivad vormi 21. 
sajandi inimese püüdlustele ja 
hirmudele nii seoses Tarkovski fi l-
miga kui ka väljaspool seda.

27.08, Üle Eesti ja 
Läänemere teis-
tel kallastel ning 
sadamates
MUINASTULEDE ÖÖ

mereblog.com, Mairold Vaik
(+372) 521 9785
muinastuled@mereblog.com
www.muinastuled.ee
www.ancientlights.eu

Muinastulede ööl süüdatakse 
lõkked kõikjal Läänemere ja 
siseveekogude kallastel. Sellega 
propageeritakse ühtsust Lääneme-

re ranna- ja maarahva seas, kultuu-
ripärandi säilitamist, erinevate 
maapiirkondade ja naaberriikide 
omavahelisele läbikäimist ja koos-
tööle mõtlemist. Lisaks on see õhtu 
kokkutulnutele ka emotsionaalset 
elamust pakkuv üritus, mitmes ko-
has peetakse külasimmaneid, kont-
serte ja lõketega seotud festivale.

27.08, Jõgeva
IV KÜÜSLAUGUFESTIVAL

Aimar Pihlak
(+372) 511 8380

 MUINASTULEDE ÖÖ 
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info@meelejahutaja.ee
www.meelejahutaja.ee

September, 
Tallinn
EESTI TOIDU FESTIVAL

MTÜ Eesti Kulinaaria Instituut
(+372) 640 6802
info@kulinaaria.ee
kulinaaria.ee

Lõikuspeolaadne festival, mis tut-
vustab eesti toite, toidukultuuri ja 
väiketootjaid. Toimuvat ühendab 
stiilne meelelahutus, hea maatoit ja 
kõrge kokakunst.

3.-4.09, Tallinn
UUE MAAILMA 
LINNARUUMIPROJEKT 
„TEHKE RUUMI“: 
TÄNAVAFESTIVAL

Uue Maailma Selts
(+372) 601 2522
seltsimaja@uusmaailm.ee
www.uusmaailm.ee
 
Tänavafestival on Uue Maailma 

Seltsi aasta tähtsündmus, kus 
võetakse põhjalikumalt käsile 
seltsile olulised väärtused. Käes-
oleva aasta festival keskendub 
eelkõige avalikule ruumile ja otsib 
vastust küsimusele, kuidas kohali-
kud ruumi kasutusvõima lusi avar-
dada saaksid.

9.-10.09, Karksi
IV KARKSI MEEFESTIVAL

Kai Kannistu
(+372) 5198 1363
kai.kannistu@karksi.ee
 
Festival, kus saab kuulda, näha, osta ja 
müüa kõike, mis seondub meega. Ka-
vas on loengud mesi nikele, õpitoad 
lastele, meetoitude konkurss, kontser-
did, esinemised ja laat.

9.-11.09, 
Haapsalu
VII NOSTALGIAPÄEVAD

SEE Teater
(+372) 5669 8144
see@seeteater.ee
nostalgiapaevad.wordpress.com

Üritusel on kaks eesmärki: endis-
aegsete sõidukite omanike kokku-
tulek ning näituste, kultuuri- ja 
fi lmiprogrammide kaudu noorpõlve-
aegade meenutamine.

26.09-30.11, 
Narva
EESTI MUUSEUMIDE 
FESTIVAL

Kalev Saar
(+372) 359 9242
kalev.saar@narvamuuseum.ee
www.narvamuuseum.ee
 
Festivalil osalevad mitmed Eesti 
muuseumid, nende hulgas Lääne-
mere-äärsete linnuste ja muuseu-
mide assotsiatsiooni liikmed. Narva 
kindlusesse on üles pandud näitu-
sed muuseumide väljapanekutest 
möödunud aastal.

10.-16.10, Tartu
TARTU SÜGISPÄEVAD

Ülikooli Kultuuriklubi
(+372) 5815 0302
www.studentdays.ee
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Tartu Sügispäevad on Tartu Tuden-
gipäevade sügisene festival. Taara-
linna rahuliku elu muudavad äre-
vaks linnas ringi trallivad tudengid. 
Festivali kavast leiab midagi 
meelepärast nii kunstihuviline, 
meelelahutuse otsija kui ka spordi-
hing.

November, Tallinn
JUUDI SÜVAKULTUURI 
FESTIVAL „ARIEL“

Ilja Sundevitš, Jaan Eik Tulve, 
Jaan Leppik
festival@ariel.ee
www.ariel.ee
 
Festival tutvustab juudi fi lmi, 
muusikat, kirjandust ja teatrit - kõi-
ki valdkondi esindavad oma ala 
tipptegijad. Lisaks toimuvad 
meistri klassid nii spetsialistidele 
kui ka huvilistele.

7.-12.11, Tallinn
IV NU PERFORMANCE 
FESTIVAL

MTÜ Uue Performantsi Selts

(+372) 646 4704
saal@tants.ee
www.saal.ee
 
Festival uitab ringi interdistsipli-
naarsel tühermaal erinevate kunsti-
liikide – performance’i ja teatri, 
popmuusika ja kaasaegse tantsu – 
vahemaastikel. See on amorfne ja 
dünaamiline mänguväli, kus põimu-
vad erinevad erialad, arusaamad 
ning traditsioonid. Sel õieti eikel-
legimaal tekivad hübriidsed kultuu-
rivormid, luuakse uusi autoripo-
sitsioone ja uuendatakse arusaama 
sellest, mis on kultuur ning milleks 
see võib veel saada.

10.-12.11, Tallinn
XV MARDILAAT

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
(+372) 660 4772
info@folkart.ee
www.folkart.ee
 
Mardilaat on Eesti käsitöö laulu pidu, 
kus pakutakse eesti parimat käsitööd, 
asjatundjate meistrikodasid ja õpitu-
basid. Juubeliaastat tähistatakse 
koos Euroopa sõpradega, kes tut-
vustavad oma maadele iseloomulikku 
käsitööd. Käsitöö-ööl esitletakse 
käsitöötoodangut, uusi raamatuid ja 

rõivaid ning toimub kontsert.

23.-26.11, Tallinn
FESTIVAL „NEU/NOW: 
TULEVIKU NOORED 
TALENDID“

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia, ELIA
ema@ema.edu.ee
www.neunow.com

Festivalil tutvustavad noorte Euroopa 
kunstnike värsket loomingut eten-
dused, näitused, installatsioonid, 
kontserdid, tööde esitlused, semina-
rid, õpitoad ja ümarlauad.

Detsember, 
Tallinn
JÕULUTURG

Tallinna kesklinna valitsus

Tallinna raekoja platsil korraldatav 
jõuluturg on üks Euroopa kaunima-
test.
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