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TEATAJA 61 märts-aprill-mai 2001 

 

Toimetus ootab kaastöid:   

 valdo.rebane@mail.ee     Ylo.luht@mail.ee     Kadrit@vilmsi.ee      errs@vilmsi.ee 

ERRS juhatus kutsus ka sel aastal kõiki tantsuvaldkondi tähistama maailma tantsupäeva 29.aprillil ja 
sellele eelneval kuul. Eeldasime, et iga tantsukoosseis Eestimaal, viljelegu ta mistahes tantsustiili, 
leiab võimaluse aprillis kasvõi ühegi avaliku tantsuesitluse, -trenni, -loengu, -õppuse, -kursuse, -

seminari, -õppetoa, -kontserdi, -workshopi, -tutvustuse, -ülevaatuse …. või muu taolise teemakohase 
korraldamiseks. 

Mitmesugust infot leiate ERRS kodulehelt www.errs.ee  Saatke oma E-maili aadress 
ERRS juhatusele 

Vajalikud blanketid toetuse taotlemiseks, projektides osalemiseks, liikmete 
arvestamiseks ja Europeadele registreerimiseks leiate ERRS kodulehelt www.errs.ee 

 

 KAUNIS TRADITSIOON VÕRUMAAL   

Muinasjuttudes juhtub mõndagi, 
aga elus võib olla mõndagi, 

et seal juhtub veel palju enamgi, 
sellest sünnib uus muinasjutt. 

 
Nii seisab kirjas Võrumaa laste folklooripäeva osavõtja kaardil. 

Tänavu 21.veebruaril tähistasid Võrumaa lapsed juba 10. korda Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva 
folklooripäevaga. Umbes 200 last Võrumaa koolidest ja lastepäevakodudest olid tegevad sellel kauniks 

traditsiooniks kujunenud pidupäeval. 
Päeva algatajaks ja läbiviijaks on olnud tantsujuht Maie Pau. 

Meie täiskasvanud tunneme rõõmu laste laulmisest ja mängimisest. Veel sügavamat ja siiramat 
rõõmu valmistab selline tegevus lastele endile. Selle kaudu elab laps sisse ümbritsevasse keskkonda, 

samuti rikastab oma hingemaailma. 
Päev algas ühise sabatantsuga. Seejärel esines iga osavõttev rühm. Kava juhiks ja seostajaks oli 

muinasjutuvestja Piret Päär - Rahvakultuuri Arendus ja koolituskeskuse koolijuht. 
Oma sütitava esinemisega pani ta kuulama ja kaasa elama kõiki lapsi. 

Päevale indu tõi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Liblik, kes oma tervituses soovis kõigile 
libedat põrandat. 

Esinemiste vahepeal viis muusikaõpetaja Erja Arop lapsed ühisesse tantsuringi. 
Igal aastal on olnud väga huvitavaid esinemisi. Nii seekordki. Laste orkestrid olid välja toonud 

Parksepa Keskkool (juhid Ene Lumi ja Helle Liloson), 8. Lastepäevakodu “Punamütsike” (juht Eha 
Kraak), 6. Lastepäevakodu “Päkapikk” esines vastlapäevakavaga (juhendaja Kadri Mähar). 

Võru Huvikojast oli esinemas kolm kollektiivi: folklooriring Milja Udras juhendamisel, 
rahvatantsuringid “Hopser” (juhendaja Anne Tolk) ja “Särts” (juhendaja Marianne Jaanson). 

Vapralt lõid kaasa Osula Põhikool, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Võru Kultuurimaja “Kannel” laste 
rahvatantsuring “Mini Hebe”, Võru I Põhikooli “Tsõõrike”. Viimase kava oli sisuliselt iseseisvuspäeva 

teemaline (juhendaja Maie Pau). 
Aitäh kõikidele, kes võtsid vaevaks vanavanemate pärimusi elustada. 

Vilja Teearu 
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 SIIT NURGAST JA SEALT NURGAST 

9.juunil toimub Läänemaa tantsupidu "Siit nurgast ja sealt nurgast...". Kuna Läänemaal napib 
mõningaid rühmaliike, siis kutsume oma peole ka teisi, kes huvitatud on. Toon siinkohal ära ka nende 
rühmade repertuaari, keda eelkõige oma peol näha loodame. Lisainfot saab ja registreeruda palume 

võimalikult kiiresti (hiljemalt 15.aprilliks k.a.) telef. 047 37 919 või GSM 051 12340 või e-post: 
Lees.Liia@mail.ee  

REPERTUAAR 
Segarühmad: Kolme kandi lood- M.Agu; Hiidlase lugu- M.Orav; Tallinna tants (II tuuri c osast)- M.Agu 

Memmed -Veteranide rühmad: Viruvaltsid- M.Orav; Jämaja labajalg – folkloor 
Ühistants: Marupolka- H.Aassalu. 

Võimalik on organiseerida ka külalisrühmade esinemist Haapsalu linna kaunites paikades. 

Ootame toredaid rühmi!   Liia lees-Läänemaalt.   

 ANDKE ROHKEM INFOT 

ERRS juhatus on kindel, et andes tantsijatele ja muusikutele rohkem infot, annate neile rohkem 
võimalust mõista rahvakultuurigeograafiat ja ajalugu, võimalust mõista meie kõigi ühistegevust ja 

võimalust aktiivsemalt ise kõiges kaasa mõelda, öelda ja tegutseda. Eriti vajalik on see tänases päevas, 
mil enamus tantsu- ega muusikajuhid pole palgalised ringijuhid ja üha olulisemaks muutub kollektiivi 

liikmete omaaktiivsus ja omavastutus. 
Pange kirja oma kollektiivi liikmete E-mailide aadressid ning saatke ERRS juhatusele e-mail: 

Valdo.Rebane@mail.ee . Info edastatakse aadressidega Bcc boksis, mis väldib nende soovimatu 
levimise. 

 BRONITSKY & ASSOCIATES 

Viimase kaheksa aasta jooksul olen ma olnud Bronitsky & Kaaslased asutaja/president. Meie firma, 
mille kontorid asuvad Colorados (USA) ja Itaalias, on aidanud pärismaalasi, kõnemehi ning kirjanikke 
traditsionaalse ja kaasaegse kunsti, muusika, tantsu, moe, filmi, video, foto ja teatri rahvusvahelisel 

turul. Allpool on natuke infot inimeste kohta, kellega teeme koostööd. Kui  me saame kunagi olla teile 
organiseerimisel rahvusvahelises plaanis kasulikud, või aidata teid teie kaastööliste reklaamimisel, 
andke palun teada.   Teie Gordon Bronitsky, PhD, Bronitsky and Associates, PMB  Suite 195, 3551 

South Monaco Parkway, Denver, C/O  80237, Tel. +303-504-4143  FAX +303-504-4297 
e-mail  g.bronitsky@worldnet.att.net  

Euroopa Büroo Horst Eilers, MA, Bronitsky and Associates, Via Masone 3,  I - 24121 Bergamo, Italy 
Tel/FAX +39 035 236 554  e-mail hoeugen@tin.it 

 ERRS ÜLDKOGU   

Laupäeval 17.märtsil algusega 12.00 toimus Tallinnas  hotell "Viru" konverentsisaalis ERRS korraline 
üldkogu. 

 TEIE KAABUD! 

Kui teie rahvariiete juurde kuuluv kaabu on määrdunud ja vormist väljas, siis saab abi kübarategijalt 
Viljandis. Samast saab ka uusi kaabusid tellida. Hinnad on soodsad! Kõigil nädalapäevadel ja ka 

hilisõhtutel küsige lähemat infot Maie Roosimaalt tel. 043 45179.   

 PASTLAD!   

Pastlaid valmistab ja tuleb ka teie rahvalikele üritustele pastlategemist demonstreerima Pastla-Paul   

Tartust tel. (0)7381 359   

mailto:Lees.Liia@mail.ee
mailto:Valdo.Rebane@mail.ee
mailto:g.bronitsky@worldnet.att.net
mailto:hoeugen@tin.it


NR. 3 - 61  kevad 2001 

3 

 

 TERE TULEMAST INTERNETI-MAAILMA! 

Saatke oma E-maili aadress(id)  aadressidele: Valdo.Rebane@mail.ee  ja errs@vilmsi.ee  Saatke oma 
kodulehekülje link ERRS esilehel avaldamiseks.  Klikkides ERRS kodulehel Teie kodulehekülje aadressil 

saab iga huviline kohe ühendust Teie infoga ja võib teile kirjutada! 

 

 RAHVARÕIVASTE    

ALASED KONSULTATSIOONID,  RAHVARÕIVASTE VALMISTAMINE,  RAHVARÕIVASTE VALMISTAMISE 

ÕPETUS   SILVI ALLIMANN  tel. (0) 6606 629      mobiil  055 915 321    

 

 TANTSUKINGADE 

valmistamine naistele 382.- ja meestele 445.- OÜ JAKOBI JALATS,  Vaba 26a, 50114 Tartu,  
Info 051 19 073 Hinge Linna 

 Kui teil on  SUVEKUUDEL väliskülalisi,   

siis pakkuge neid erinevatele festivalidele esinema. Kui te vajate abi, siis võtke ühendust ERRS 
juhatusega.. Eestis toimub hulganisti festivale ja rahvatantsu- ning rahvamuusikapidusid, kuhu 

heameelega oodtakse esinema ka Teid ja Teie väliskülaliskollektiivi!   

 ULLO TOOMI PREEMIA 

Ullo Toomi nimeline viieteistkümnes tantsupreemia ootab omanikku. Rahvatantsutegelased üle 
Eestimaa ja kaugemalgi – vaadake hindava pilguga ning leidke omapoolseid kandidaate, kelle 

tegemised 2000.aastal väärivad üleüldist tunnustamist. Esitage oma kandidaadi toetuskiri Eesti Laulu- 
ja Tantsupeo Sihtasutusele. Info laulupidu@kul.ee 

 KREEKA TANTSUDE EHTSUS JA EKSOOTIKA 

05.08-17.08.2001  Kursus 9600.- krooni + sõiduraha 
Kreeka rahvatantsud – seminar 05.augusti pealelõuna kuni 17.august pealelõuna aastal 2001.a. 

Makedoonias Prespa Lake's, regioonis, mis on rikas nii ajaloo kui traditsioonide poolest ... väikeses 
külas Agios Germanos, umbes 60 km Florinast. Looduslik park (rahvuspark), mis on kaitstud oma 

haruldaste lindude ja lillede tõttu, loodus ei ole olnud massilise turismi objektiks, traditsioonid on 
jäänud neiks, mis nad olid ja neist peetakse täpselt kinni.   Prespa, on rikkaliku humaansusega 

piirkond, kus kõrvuti makedoonlastega elavad "vlach'i" (vallahid), "pontic" perekonnad, põgenikud 
Väike-Aasiast ja Albaaniast. 

See rikkalik segu valmistab rõõmu tantsu workshop'idel osalejatele kohalikus "Panegiri's" kus võib 
tantsida Levendikost koos kohalikega, millele järgneb võrdväärselt autentne Eleno Mome, millele 

järgneb Kotsaris või Tik, millele järgneb Sta tria või ZaXaroula... unustamata Sarakatsan'si 
(lambakarjuste tants), kes elavad igal aastal aprillist oktoobrini oma lambakarjaga üleval mägedes – 

selle koha nimi on "Bela Voda" – selles vabas ja imeilusas looduses, mis siiani mõnda karu varjab. 
Mis on järele jäänud ... me peame õppima ja avastama selle seal.... 

Programm koondab kõik  Kreeka rahvatantsu "küljed" (tantsud Makedooniast – Florina, Serres, 
Aleksandria – Epirus, Pondos, Väike-Aasia ja Cappadocia, Kreeta ja saared, Thraki, Sarakatsanika ja 
Vallahia... mitmete õpetajatega, kellest igaüks põlvneb õpetatavast piirkonnast  ja kes austab selle 

traditsioone. 
August on rikas ka "Panegiria'te" poolest (need on traditsioonilised külade festivalid) ja meil saab 

olema palju võimalusi osalemiseks ja tantsimiseks koos külainimestega nende omi tantse, mis veel 
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elavad selles Kreeka osas. 
Kohalike muusikute osalemine ... külaskäigud, piknikud mägedes... ja, igal õhtul, Cafeneion'is ... 

tüüpilised Kreeka peod koos muusikutega, õpetajatega, nende sõpradega, naabritega...  Majutamine: 
traditsioonilistes Makedoonia majades, 2/3 inimest toas, vanniga, telkimise võimalus. 

Hind: ekvivalent 4000,- Prantsuse frangile (kogu seminar, kaasaarvatud kõik tantsutunnid, 3 sööki 
päevas, majutus + mõned külaskäigud) .... aga igasugused korraldused on alati võimalikud... 

Lisainformatsioon 
Kontakt Prantsusmaal Marys Fabre ,  2, rue Coysevox – 75018 Paris 

tel 33 1 53 56 52 21 tööl ,  33 1 46 27 92 04 kodus,   33 1 53 56 52 20 faks 
e-mail maryse.fabre@eu.rhodia.com         

http://www.greece.org/FDF/fdf2000skol.html 
Organiseerijad Kreekas,   Yannis & Ira Konstantinou,  Tel+faks 00 30 1 99 45 900    Mob 00 30 944 946 

227,   Griva Digeni, 41 – 17342 Agios Dimitrios, Ateena   

 RAHVUSVAHELINE RAHVATANTSUFESTIVAL “DIVERTISMENT”   

27.,28. ja 29.aprillil 2001 Viktor Mõtus,  Pushkini 8    EE 20308 – NARVA  tel:   (0)35 22594    tel/fax:  
(0)35 31727   rugodiv@estpak.ee      rugodiv@hot.ee     Heatasemeline festival, mida korraldatakse 

Narva Kultuuri-majas “Rugodiv”. Eestis suurim festival, kus osalevad kõrvuti eestlaste ja teiste Eestis 

elavate rahvuste tantsugrupid.   

 ERRS RAHVUSVAHELINE RAHVAMUUSIKAFESTIVAL 

16/06-17/06,  2001   Ahto Nurk , tel./fax  (0)6009176, tel.  (0)6015477  errs@vilmsi.ee    Eesti 
rahvamuusikute kõige tähtsam festival, milleks valmistutakse terve aasta. Tulge ja osalege 

hiidorkestris, kus on 500-700 rahvamuusikut! Külaliskollektiive ootame osalema suures kontserdis 
soolonumbritega ning lisaks omaette tänavakontsertidega. 1999.aastal oli meil külas India grupp 

“Nritya Sampda”, tänavu ootame suurt orkestrit Soomest. Kui kellelgi on sel ajal külalismuusikuid , siis 

pakkuge meile.   

 

 RAHVUSVAHELINE RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA FESTIVAL "ERRS_13" "ERRS_13"  

04/07-08/07, 2001  tel./fax (0)6009176, errs@vilmsi.ee      valdo.Rebane@mail.ee  
Festival toimub samaaegselt Eesti suurima õllefestivaliga Õllesummer. Festivalil käib igal aastal ligi 100 

000 külastajat! Viiel päeval toimuvad Õllesummeril esinemised kella 16-st keskööni. Lisaks käiakse 
esinemas teistel samal ajal toimuvatel festivalidel mujal Eestis. Sel aastal on ERRS-i esinemispaik 

uuenenud ja paremini varustatud.  
 

 RAHVUSVAHELINE VÕRU FOLKLOORIFESTIVAL 

12/07-15/07, 2001   Peeter Laurson, Box 73   EE 65602 VÕRU   tel:  (0)78 68366,  fax:  (0)78 68318, 
peeter@werro.ee  ,  www.werro.ee/folkloor     Väga hea korraldusega festival Lõuna-Eestis. Kuuel 

festivalil on osalenud juba 23 riiki. Festivaliga samal ajal toimuvad veel käsitöölaat, lõõtspillimängijate 
võistumängimine ja palju muud. Tulge kindlasti Võrru! Seni on Võru festival pälvinud ainult positiivset 

kriitikat ning seni osalenud eesti kollektiivid on festivali vaid kiitnud!   

 TARTU I RAHVUSVAHELINE TANTSUFESTIVAL 

06/06-09/06, 2001  Liidia Konsa, Lutsu 3, EE 51006 Tartu,  tel. + (0)7442264, fax  (0)7442258    
liidia.konsa@raad.tartu.ee    Festivalile oodatakse rahvatantsu, modern- ja  klassikalist tantsu. Festival 

lõpeb suure võimlemis- ja tantsupeoga staadionil. See on uus festival, uus algus ja loodetavalt 
edukaks kujunev traditsioon.  Tulge ja olege uue alguse vundamendiks! 
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mailto:rugodiv@estpak.ee
mailto:rugodiv@hot.ee
mailto:errs@vilmsi.ee
mailto:errs@vilmsi.ee
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 RAHVAMUUSIKUD, ÜKSIKPILLIMEHED, LÕÕTSPILLIMÄNGIJAD  

Kui olete alahõivatud; kui soovite abi esinemiste leidmisel; kui soovite esineda ja ehk natuke 
teenidagi; kui soovite reisida,  siis andke endast märku. Kas olete huvitatud koostööst 

rahvatantsurühmadega, nendega koos reisimistest, nendega  pidevast koostööst. Saatke enda kohta 
kontaktandmed, nimi, tutvustus. Milliseid pille mängite ja milliseid ise omate? Kas olete soolomängija 
või mängite ansamblis, kapellis. Kas soovite luua uut kapelli või otsite oma grupile harjutusruume või 

otsite kapelli, millega liituda…?. Saatke end tutvustav materjal ERRS juhatusele: 
postkast 1153, 11302 Tallinn või helistage 056 459359  või 

(0) 6516196 või saatke  e-mail: Valdo.Rebane@mail.ee . Vajadus rahvatantsijasõbralike 

saatemuusikute järgi on pidev!! Kirjutage!!   

 BALTICA  

XIV CIOFFi Rahvusvaheline Folkloorifestival BALTICA Eestis 5.-11. 07. 2001. Festivali moto: Kuld on 
jäänud jälgedesse. Info anne@kul.ee 

 RAHVUSVAHELINE RAHVATANTSUFESTIVAL KEILAS  

04/07-08/07, 2001 Aare Tooming   (0)56 55681 aare.tooming@leks.ee  Esimene festival  1998.a. oli 
laste festival. Lasterühmi oodatakse ka edaspidi.Ka sel aastal ootab Keila eksootilisi külalisi (Filipiinid, 

Gruusia  jt.)   

 ERRS RAHVATANTSU- JA  RAHVAMUUSIKAPÄEVAD TALLINNA VANALINNAPÄEVADE 
RAAMES 

7/06-10/06,  2001   tel./fax  (0)6009176  errs@vilmsi.ee  Tallinna linna suurima festivali “Tallinna 
Vanalinnapäevad” ajal toimub mitmete ühenduste festivale, shl. ka ERRS´i  rahvatantsu- ja 

rahvamuusikapäevad. Esinetakse imeilusas kohas Tallinna iidses vanalinnas – Seitsme linnuse pargis. 

Esinemisi on ka mujal.    

 

 ERRS-13 rahvatantsu- ja rahvamuusikafestivali raames 7.juulil 2001 Tallinnas Lauluväljakul toimub  

Villu Vähki “MULGI POLKA” teine võistutantsimine 

Võistutantsimise eripära seisneb selles, et kohtunikud otsitakse vahetult enne võistutantsimise algust 
publiku hulgast. Kohtunike ülesanne on hinnata neile esinevaid rühmi (kusjuures rühmad esinevad 

inkognito) ja seejärel lahtise kohtade näitamise meetodil teatada oma otsus.  Võistutantsimisel võivad 
osaleda kõik segarühmad 6-paarilistes koosseisudes (lava on just sellisele koosseisule kõige 

sobilikum). Saatemuusika on iga võistleja enda valikul. Osavõtusoovist võite juba teatada E-mail: 

Valdo.Rebane@mail.ee või postkast 1153, EE 11302 Tallinn.   

 

 EUROPEADE 2002 BELGIAS 

2002.aastal toimub Europeade festival Belgias Antwerpenis. Vaadake ajas ette ja planeerige oma 
kollektiivide tegevust. Kui olete huvitatud Europeade festivalist Belgias, siis teatage oma kollektiivi  
andmed täites vastava ankeedi, mille leiate www.errs.ee esilehel blankettide alt ERRS_europeade.  

Lisage, kas omate ja milliseid kontakte Belgias või Hollandis.  Orienteeruv reisihind praeguste 
hindadega on 4000.- krooni, mis sisaldab bussi, festivali osavõtutasu, elukindlustuse, vajaliku 

butafooria ja korralduse. Saatke info e-mailiga.  
Valdo.Rebane@mail.ee 

postiga: postkast 1153, 11302 Tallinn 
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 ME LÄHEME VASTU EESTIMAA TAASISESEISVUMISE KÜMNENDALE 
AASTAPÄEVALE 

ERRS-i juhatus tänab kõiki rahvatantsu- ja rahvamuusikajuhte, kõiki rahvatantsijaid ja 
rahvamuusikuid, kõiki abilisi, sponsoreid ja fänne, kes on teinud võimalikuks meie 

rahvakultuuritraditsioonide püsimajäämise kõigis rasketes ajalookeeristes. 
ERRS-i juhatus tänab kõiki asutusi ja organisatsioone nii Eestis kui välismaal, kes on meie rahvakultuuri 

toetanud ja raskematest takistustest üle aidanud. 
2001.aasta on teie kõigi juubeliaasta ja tänamisaasta ja pidude aasta. Nii tagasi kui edasi vaatamise 

aasta. 
2001.aastal korraldavad Eesti rahvatantsu- ja rahvamuusikaelu juhid mitmeid seminare, tantsu- ja 

laulupäevi, festivale, pidulikke koosolekuid ja kontserte, rahvusvahelisi kohtumisi. Eesti rahvatantsijad 
ja rahvamuusikud osalevad järjest edukamalt rahvusvahelistel festivalidel ja teenivad tunnustust me 

kodumaale. 
ERRS-i juhatus kutsub kõiki, kes tegelevad Eesti rahvatantsuga ja Eesti rahvamuusikaga, senisest 

tugevamale koostööle ja infovahetusele. On ju meie ja teie eesmärk ühine – meie rikas kultuurimaa 

Eestimaa! ERRS juhatus   

  JACK`N JILL EESTI MOODI EHK LINDY HOPI VÕISTLUSED JAAK JA JUULI  

Jaak ja Juuli  
rühkisid kord üles kõrgest mäest. 

Juul’ ihkas olla Jaagu süles, 
kuid Jaak tal hoidis käest. 

Ei kaua saanud rühkida 
nad üles kõigest väest. 

Jaak kukkus, 
koos veeresid nad alla sellest mäest 

Teisipäeval 1. mail 2001.a. kell 17.00  MODUSe tantsusalongis, Lauteri 7. 
Jaak leiab oma Juuli võistlustelt ehk partnerid loositakse. 

Registreeruda saavad täiskasvanute paarid, kus ühe partneri sünniaasta on hiljemalt 1983 ja teise oma 
hiljemalt 1985. 

Viimane registreerumispäev on 25. aprill. 
Osavõtutasu 100 krooni paarilt tasutakse võistluspaigal. 

Saatemuusika CD-del tempos 40-50 t/min pikkusega 1.30-1.40. 
Võitjad tituleeritakse nimetustega Eesti lindy hopi Jaak 2001 ja Eesti lindy hopi Juuli 2001 ning 

pärjatakse stiilsete auhindadega. Pärast võistlusi suur ühistantsimine. 

Kõigi maakondade lindy hoppijad, ühinege!  

 RIIGA OODATAKSE LASTERÜHMI! VÄGA-VÄGA KIIRE! 

31.maist 3.juunini Riias Rahvusvaheline Laste Tantsufestival “Spriditis-2001”, kuhu oodatakse-
kutsutakse Eestist ühte head ja krapsakat laste tantsurühma koos muusikutega. Kava pikkus on 20 

minutit. Elamine on läti tantsulaste peredes. Hiljem tuleb samamoodi Eestis vastu võtta lätlaste 
tantsurühma. 

Oma soovid ja ettepanekud saatke kohe ja kiirelt E-mail: Valdo.Rebane@mail.ee 

 PHILIPPINES_ARTS_JA_DANCE_THEATRE 

Tänan teid informatsiooni ja Eestis edaspidi toimuvatest sündmustest ning festivalidest teavitamise 
eest. Informatsiooni lugedes leidsin, et Eesti ja teiste maade muusikute ning tantsurühmade 

toimingud-osalemised on üsna elavad. 
Tahaksin, et meie rühm, Filipiini kunsti- ja tantsuteater saaks osaleda neil festivalidel. Meie rühmad 

mailto:Valdo.Rebane@mail.ee
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asuvad Torontos, Kanadas. Meie tantsurühm esitab Filipiinide traditsioonilisi muusikat ja tantse. Me 
esitame rituaalseid ja algupäraseid Ifugaose tantse, mis on pärit Filipiinide põhjaosast, mida 

nimetatakse Cordillera mäestikualaks. Samuti esitame tantse värvika, eksootilise muusika saatel ja 
tantse, mis domineerivad Filipiinide muhamedi piirkonnast, mida kutsutakse Mindanaoks. 

Meie rühm koosneb 25 tantsijast ja 5 muusikust. Oleme esinenud mitmetel festivalidel, 
kultuuriüritustel, kunsti- ja muusikasündmustel kõigis Ontario osades. Oleme reisinud ja esinenud 

paljudes paikades Kanadas ja USA-s. Oleme mittetulunduslik rühm. Meie eesmärk on reklaamida oma 
filipiini kultuuri muusika, laulu ja tantsu kaudu. Korraldame tantsuseminare ning treenime noori ja 

täiskasvanuid. 
Kui teil on võimalik saata mulle rohkem infot selle kohta, kuidas meie rühm saaks osaleda, saatke 

palun mulle e-mail: omting@yahoo.com  Loodan teist kuulda. Tänan teid veelkord. Siiralt teie Ores 
Ting, Filipiini kunsti- ja tantsuteatri tegevdirektor 

I hope to hear from you.  Once again thank you. Sincerely yours, 
Ores Ting, Executive Director,  Philippines Arts & Dance Theatre 

4038 Ellesmere Rd., Toronto, Ontario,  Canada M1C 1J2 

Phone: (416) 208-7617  Fax (416) 235-6113)  

MUSTAD KASSID  

Värska naisansambli “Mustad kassid“ koosseisus on 10 liiget. Oma tegevust alustasime 5 aastat tagasi. 
Põhilised esinemised on toimunud oma ja naabervalla piires. Repertuaaris on töödeldud 

rahvalauludest kuni levilauludeni. Autoritest on  K.A.Hermani, K.Kikerpuu, A.Matiiseni, G.Gershwini jt. 
loomingut. 

Põhilised esinemiskohad viie aasta jooksul on Värska Kultuurimaja, Värska Sanatoorium, Värska 
Gümnaasiumi lõpuaktused. Oleme laulnud ka kirikus laulatusel ja rehe all reikijate tseremoonial ning 

Setu Talumuuseumi õuel suvistepühal. On tulnud ette laulda ka matusetseremoonial. 
Tähtsamad esinemised väljaspool valda: 

Maakonna ansamblite laulupäeval (kolmel korral 1996-2000) 
Maavanema vastuvõtul 

Sõprusmaakonna Bad Segebergi poolt korraldatud Eestit tutvustaval heategevuskontserdil 
07.nov.1999.a. 

Ansambli tegevus on toimunud liikmete endi entusiasmi najal, kuna kultuurimajal puuduvad 
finantsvõimalused esinemiskulude ( juhendamine, noodipaljundus, transport, garderoob) katmiseks. 

Andmed: 
Naisansambel “Mustad kassid”  
Värska Kultuurimaja,  Pikk 12  

64001 Värska,  Põlvamaal  

tel.: 79 64 782,  e-post: ellen@varska.polvamaa.ee    

 

 TERVITUSED_TÜRGIST 

SÕPRUST PAKUB TÜRGIMAA!! 
Tere ja tervitused Türgist! 

Täname Teid kõigi Te kirjade eest ja teatame, et meile oleks suur au osaleda koostöös Teiega meie 
laste ja täiskasvanute tantsurühmadega. 

Me kutsume meelsasti Istanbuli Rahvatantsufestivalile 26.juunist 2.juulini 2001 Teie täiskasvanute 
tantsurühma ja/või Põhja-Küprosele Rahvusvahelisele Lastefestivalile Teie laste tantsurühma. 

Vastusoovina palume võimalust osaleda teie festivalil täiskasvanute ja/või lasterühmaga veel 2001.a. 
suvel, kui vähegi võimalik. Me oleme väga rõõmsad, kui te saate meile leida seltes või ühinguid, kes 

oleksid huvitatud meie sõprusest. 
Parimate tervitustega Rahvatantsurühma “Gehem” president Enver Keskin. 

Oma soovid ja ettepanekud saatke kohe ja kiirelt E-mail: Valdo.Rebane@mail.ee 

mailto:omting@yahoo.com
mailto:ellen@varska.polvamaa.ee
mailto:Valdo.Rebane@mail.ee
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PARIMAD HÕIMUMAAILMAD 

Toome tutvumiseks maailma parimad palad “Hõimumaailmadest" 
Bronitsky and Associates firma kaudu on võimalik kõigi alltoodud hõimuesinduste kohta lisainfot 

saada 

ARKTIKA: 
Chuna McIntyre--Yupik (Eskimo) muusika ja tants Kuskokwimi suudmealalt, Alaskalt;  #  Sikumiut Inuit 

(Eskimo) trummarid ja tantsijad, Nunavut, Canada;   #  Pamyua--kaasaegne Inuit (Eskimo) a capella 
vokaaljazz, Anchorage, Alaska  #  Aurora Borealis--pärimusmuusika ja tants Siberist;  #  Transjoik--

kaasaegne Saami (Lapi) muusika Norrast;  #  Vilddas--kaasaegne Saami muusika Soomest;  #  Wimme--
kaasaegne Saami muusika Soomest 

MÖÖDA PõHJAPOOLSET VAHEMERE KALLAST 
Portugal--keskajast pärit romansid  #  Sitsiilia, Itaalialy--Sciroccu--traditsionaalne ja kaasaegne 

rahvamuusika; #  Bulgaaria--Valeri Dimchevi Trio--traditsionaalne ja kaasaegne rahvamuusika;  #  
Türgi--Bonus Track grupp--kaasaegne türgi rockmuusika 

UNGARI 
Csárdas, Tango idast  #  Kati Szvorák ja Stonemasons    #  Odessa Klezmer Band  #  Budapesti 

tantsuühing  #  Etnofoni muusikaühing 
KELDI 

Lenahan--kaasaegne keldi folk-rock;  #  Celtarabia--sulam iidsetest meloodiatest ja arhailistest 
muusikariistadest, lisaks kaasaegsed ja ülemaailmsed rütmid 

AAFRIKA, SAHARA LÕUNAOSA: 
Sudaan--Setona, naishääl Kordofanist;  #  Zimbabwe--Siyaya kunstid, tantsuetendused ja teater;  #  

Imbizo, 10 a capella lauljat Bulawayost;  # Albert Nyathi ja Imbongi, 11-liikmeline kaasaegne ansambel 
Hararest;  #  Tansaania--Hukwe Zawose ja Charles Zawose;  #  Camerun--maailmamuusika ansambel  

IISRAEL JA AAFRIKA: 
Eskesta--Etioopia juudi tantsuansambel Haifa ülikoolist eesotsas Bachot Muna;  #  Nigeeria--Aafrika 

kultuuriansambel;  #  Ghana—Agoo 
KESK_AASIA 

Usbekistan--Sevara Nazarkhan, traditsionaalne ja kaasaegne muusika;  #  Tuva, Venemaa--Tuvan Kyzy 
(Tuva tüdrukud)—kurgulauljad 

INDIA: 
Musafir, mustlasmuusika Rajasthanist 

TAIWAN: 
Honwa rahvatantsurühm, hõimutantsijad Taiwanilt  

MIKRONEESIA: 
Pa¹a Taotao Tano tantsijad, Guamilt 

POLÜNEESIA: 
Taumako, Solomoni saared--Taumako on väga väike, kõrvaline Vaikse ookeani saar, kus elab umbes 
500 inimest. Nad on praegu viimased polüneeslased, kes teavad, kuidas ehitada ehtsaid pikkadeks 
reisideks sobilikke kanuusid iidsete ja traditsiooniliste meetoditega. Nad oskavad ka neid ehitada ja 

nendega sõita. Austroneesia inimesed sõitsid umbes 3000 aastat tagasi Solomoni saartest ida poole, 
Taumakosse. Taumako inimesed väidavad, et nad on olnud ehitajad ja kanuudega-pika-maa-

meresõitjad alates Latast, esimesest inimesest, kes ehitas seal kanuu ja sõitis sellega. On täielik ime, 
et Taumako elanikud saavad siiani oma saarel kasutada puid ja looduslikke ressursse. Neile on vajalik 

ka teadmiste ja kogemuste katkematu ahel, et selliseid merekindlaid, kiviaegseid veesõidukeid 
ehitada ja nendega sõita 

Pakume: 
1. võimalust ehitada traditsionaalne veesõiduk ja lasta Taumako elanikel purjetada sellega Solomoni 

saartelt Singapuri sadamasse. 
2. kirvega kanuuosade tahumise, kanuude parandamise ja taglasega varustamise demonstratsioonid, 
kookosniinest ja puukoorest nööri valmistamine, laevamattide punumine ja nende kokkuõmblemine 

poolkuu kujulisteks. 
3. laulmine, tantsimine ja trummilöömine traditsionaalsete reisi- ja kanuuehituslaulude saatel. 

4. jutuvestmine 
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5. lühike meresõidu demonstratsioon kuni kümnele inimesele Singapuri sadamas. 
6. Taumako käsitöö (sealhulgas kenad matid, nikerdused, korvid, rõivad ja kehakaunistused) müük 

 
PÕHJA-AMEERIKA INDIAANLASED: 

Ameerika indiaanlaste nüüdistantsud  Rosalie Jones ja Daystar (USA);  Ameerika indiaanlaste 
tantsuteater  Chinooki Tuuled (Alberta, Canada);  Joanne Shenandoah--Oneida Indiaani rahvalaulik, 

New York;  Pealik Jimmie Billie--alligaatorijutud, Seminole Indiaani rock Floridast;  Fernando Cellicion 
traditsionaalsed Zuni indiaani tantsijad, New Mexico; Kollase Linnu tantsijad--Traditsioonilised apatshi 

ja indiaani muusika ja tantsud, jutuvestmine, käsitöö ja workshopid; Chinle oru lauljad--
traditsiooniline Navajo indiaani muusika ja tants New Mexicost ja    Arizonast;  Rex Jim, kaasaegne 
Navajo keele luule;  Pauline Begay, Navajo lastemuusika;  Alvin Manitopyes ja tema rühm, Paskwa 

Enewek, Cree indiaani nõiamuusika ja tants Kanadast  Bunny Swan;  kaasaegne Denai¹ina Athabascan 
muusika Alaskalt  Jerry Alfred;  kaasaegne Tutchone muusika Kanadast; 

David Neel, kaasaegne Kwagiutli fotograafia, traditsiooniline Kwagiutli maskide nikerdamine ja tants 
Kanadast;  Lakota jutuvestmine ja näitemäng Lõuna-Dakotast; 10 Lakota esinejat, kes esitavad stseene 

Lakota ajaloost (nt. Hullu Hobuse mõrv, Punase Pilve läbirääkimised, Kindluse nõukogu kohtumine) 
ning traditsioonilist Lakota nõiamuusikat ja tantse, pärlitest ja sulgedest kaunistuste valmistamine 

ning muu käsitöö; Linda Haukaas, Sicangu Lakota, tema maalide näitus, nukud ja tema sarjad "Naised 
üleminekul" 

LÕUNA-AMEERIKA: 
Beatriz Pichi Malen--Mapuche indiaani muusika, Argentiina;  Refusilo--kaasaegne Argentiina 

vokaaljazz;  Marco Schneider & Cia da Lapa--Brasiilia samba-rock;  Jiripoca--moodne brasiilia gruuv 
AUSTRAALIA 

Luuli, põnev tantsualane koostöö Põhja-Austraalia ning Morningtoni saare vahel. Aborigeeni tantsijad 
MULTIKULTUURILISED ETTEPANEKUD 

Rahvusvaheline võislus balletti-, kaasaegse-, modernse-, hip/hop-, rahvatantsu-, ladina- ja 
swingikoolidele toimub 25.aprillist kuni 1.maini 2001 Prahas, uue Tshehhi Vabariigi erinevates 

teatrites 
Põhiline tähelepanu on WORLD DANCE (Maailma tants(ud)) ja kõik erinevad võimalused teatraalse 

tantsu "töökodadest/laboratooriumitest" 
Meil on väga hea meel kutsuda Teie tantsurühmi ettevõtmisele Prahas 

Kui Te olete osavõtust huvitatud, siis on Teil kasutada viimane võimalus!  Registreerumise viimane 
kuupäev on 15.märts 2001   Meie festivalil osalevad paljud tantsurühmad kogu maailmast ja me 

vajame Teie tantsurühma meie tantsulaval.  Parimad tantsu sihtkohad ja programmid!   Me 
spetsialiseerume võistlevatele tantsu ja teatraalse tantsu rühmadele Euroopas ja teistes sihtkohtades. 

Me võime viia Teie rühma imelisele "Tantsu võistlusele", kus Teie rühmal on võimalus esineda 
parimatel Euroopa lavadel!  Lubage meil anda Teile informatsiooni  "Prague Festival Premie Tance – 

Dance & Theatre Prize 2001" kohta  Kvaliteedi kinnitus ja kogemus. Olge kindlad, et Teie osalemise iga 
külg "Võistlusreisil" on kõrgeima teatraalse kvaliteediga! Praha festivali organisaatoritel on 8 aastane 

rühmade ja hariduslike ürituste kogemus. Küsi & võrdle! "ainult üks planeet ... ja palju tantse! 

TANTSIME VÕISTU KAERA-JAANI 

Rahvatantsu traditsioonide elavdamiseks ja säilitamiseks korraldati 26.mail 2001.aastal Tartumaal 
Võnnu alevikus “Kaera-Jaani” võistutantsimise. Üritusega propageeritakse eesti rahvakunsti ja 

toetatakse kodukandi folkloori tutvustamist ja levitamist. Ürituse idee tekkis seoses sellega, et 1858-
1921.a tegutses Võnnus Lääniste külas sepana Kaera-Jaan (Jaan-Matson). Tema noorusaegne seiklus 

tütarlastega Ahja mõisa pesuköögis andis kohapeal tõuke tema pihta meisterdatud laulu ja tantsu 
“Kaera-Jaan” tekkimisele. Eesti rahvatantsutraditsioone Võnnus hoiavad püsivana Võnnu Keskkooli 

noored rahvatantsijad ja Võnnu Kultuurimaja naisrahvatantsijad Lea Kurvitsa juhendamisel. 
Esimene “Kaera-Jaani”võistutantsimine toimus 1999.a 05.juunil, kus osales 275 tantsijat ja pillimeest. 

Osalema on palutud rahvatantsurühmad Põlva-, Valga-, Võru-, Jõgeva- ja Tartumaalt. Rühmad 
tantsivad võistu “Kaera-Jaani” ja enda valikul lisaks kaks tantsu. Žürii hindab originaalsust, tehnilist, 

lavastuslikku ja emotsionaalset külge. 
Ants Tammur 

Info võistutantsimise kohta tel.  (07) 492 386   tiiumeerits@hot.ee 

mailto:tiiumeerits@hot.ee
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RAHVATANTSURÜHM "HOPSANI" 50 
 

Märjamaa segarühm "Hopsani" (sinna kuulub ka meie veteranide rühm "Laaberjalg") tähistas oma 50 
sünnipäeva 7. aprillil Märjamaa Rahva Majas. 

Segarühm loodi 1951 a. ja on ilma pausideta tegutsenud tänaseni. Oma nime "Hopsani" saime 10 
aastat tagasi ja kavatseme tegutseda veel ning veel... !951 - 1957 a. juhendas segarühma Helmi 

Uibopuu, kuid aastast 1957 asus rühma juhendama Ly- Virve Tammel, tehes seda pausideta kuni 
rühma 45 sünnipäevani. Aastast 1996 juhendavad rühma Riho Pohla ja Ilona Noor. Ly- Virve Tammel 

juhendab nüüdseks "Hopsani" veteranide rühma. "Hopsani" põhirühma tantsijad on äärmiselt 
elurõõmsad ja reipad hoolimata oma auväärsest east ja on lubanud tantsida veel teist samapalju 

aastakümneid.  
Ilona Noor 

RAHVATANTSUANSAMBEL "TARBATU" 50    
 

Eesti Põllumajandusülikooli Rahvatantsuansambel "Tarbatu" on jõudnud poolesajanda verstapostini. 
50.tegevusaastat tähistati juubelikontserdiga 6.aprillil 2001.a. Tartu Vanemuise Kontserdimajas  

Kontserdi esimene osa üllatas meeldivalt oma suurtele tantsukoosseisudele vaatamata väga puhta ja 
korrektse autoritantsude kavaga. Esitatud tantsudest paljud kuuluvad meie rahvatantsuajaloo 

kullafondi ja nende taasesitus Tarbatu kontserdil oli elamust pakkuv. Seevastu kontserdi teise osa 
modernikatsetused ei tekitanud positiivseid mälestusi ja täissaali positiivne aplaus tulenes suuresti 

soovist aktsepteerida sünnipäevalapse katsetusi. Kontsert ja sünnipäevapidu tervikuna jätsid väga hea 
mulje ja andsid head usku, et siit tantsutiivad saavad tudengid üle Eestimaa kodudesse ka 

tantsupisikut külvata oskavad. 
Valdo Rebane 

 

TEATAJA 62 mai-juuni-juuli 2001 
 Toimetus ootab kaastöid:   

 valdo.rebane@mail.ee     Ylo.luht@mail.ee     Kadrit@vilmsi.ee      errs@vilmsi.ee 

 

 

 RAHVATANTSUJUHTIDE SUVEKURSUS  

12.-15.JUULI 2001 
JÄNEDA MÕISAS JÄRVAMAAL 

Traditsiooniline rahvatantsujuhtide suvekursus Järvamaal Jäneda Mõisas, 4 päeva 12.-15.juulini 
2001.a.  

 Ööbimine 2-e ja 3-e kohalistes tubades. Ööbimise tasu 3 öö eest: 225.-  (või 165.- oma voodipesuga). 
Toitlustamine 4 päeva maksab 320.-  Osavõtutasu ehk kursusetasu on 200.- ja kõik kulutused kokku 

on 745.- (ööbides oma voodipesuga 685.-). Kursuse eest võib tasuda sularahas või panga ülekandega 
Rahvakultuuri Keskusele  a/a 10002006834006 Eesti Ühispank, kood 401. Suvekursusele 

registreerimine toimub  tel (0) 600 9291  kuni 1.juulini 2001.a. Kuna kohtade arv on piiratud, siis 
palume olla operatiivsed. Täiendavat infot küsige tel (0) 600 9368 Kaja Tammiklt või tel. (0) 600 9176  

Kadri Tiis 

mailto:valdo.rebane@mail.ee
mailto:Ylo.luht@mail.ee
mailto:Kadri@vilmsi.ee
mailto:errs@vilmsi.ee
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 SELTSKONNATANTSU FESTIVAL  

30. juunil sai Võrus esmakordselt teoks Seltskonnatantsu Festival, mis on Eestis uudne ja omanäoline 
üritus. Festivaliga loodavad korraldajad luua ja tihendada sidemeid arvukate seltskonnatantsusõprade 

ja –klubide vahel, pakkuda võimalust enese tutvustamiseks ja teiste tundmaõppimiseks. 
Peaeesmärgiks jääb seltskonnatantsu võlu ja elegantsi tutvustamine eeskätt laiemale publikule. 

Mis on seltskonnatants? XX sajandi alguseks oli Eesti külas ainuvalitsevaks saanud paaristants: polka, 
valss, reilender, padespann, krakovjakk jt. Need tantsud olid popid kogu sajandi I poole kestel. Kogu 

Euroopas, kui ka Eesti rahvakultuuris, on selgelt näha sajandi esimeste aastakümnete 
seltskonnatantsude "ümberkasvamist" rahvatantsuks. 

Sajandi kaks aastakümmet tõid kaasa suure hulga uusi seltskonnatantse, millest suurem osa 
eksisteeris lühikest aega ega suutnud rahva hulgas kanda kinnitada: padegras, padikaater, 

padipadinöör, minjoon, aissa jt. 20. ja 30. aastatel tulid foks, tango, tšarleston, boston, simmi jt., mille 
viimase sõja suutsid üle elada ainult foks ja tango. Neil aastatel hakati korraldama ka moodsate 

tantsude kursusi. 
50. aastail taheti asendada tolleaegsed moetantsud foks, tango, rokk, tvist jt. vanade aristokraatlike 

tantsudega, kuid see ebaõnnestus. 
1900.aastate alguses hakkas Inglismaal välja kujunema tants, mis põhines inimese loomulikul 
liikumisel. Seda tantsu on arendatud tänapäevani ja sedasorti tants on hakanud aina rohkem 

populaarsust koguma ka Eestis. Läbi aastate on kasutatud mitmeid nimetusi, et kirjeldada neid tantse. 
Võistlustega on lihtne- eesti keeles on sõna "võistlustants". Kasutusel on ka sõna seltskonnatants, mis 

sobib keelepruuki ja on ka mõistetav. Sõna "peotants" võib ära unustada. 
Inglismaal välja kujunenud seltskonnatants jaguneb omakorda ladina-ameeria ja standardtantsuks, 

mis on iseloomult väga erinevad tantsustiilid. 
Pärast seda, kui võistlustants eraldus seltskonnatantsust, hakkasid tekkima lihtsalt tantsuhuviliste 

klubid ja rühmad, kus käiakse koos küll sportlikel, küll seltskondlikel ja klubilistel eesmärkidel, 
peamiselt aga sellepärast, et tantsida on lihtsalt tore. 

See, et Eestis harrastatakse lisaks meie folkloorsetest tantsudest välja kasvanud seltskonnatantsudele 
üha laialdasemalt ka teisi seltskonnatantse nagu ladina- ameerika ja standardtantsud jne., on ainult 

positiivselt mõjunud meie rahva tantsuoskusele ja pakkunud paljudele huvilistele lisaks 
liikumisrõõmule ka suhtlemisvõimalust klubi või rühma tasandil. 

Seltskonnatantsu Festival algab Võrus 30. juunil imekaunis Kandle aias, kus seltskonnatantsuklubidel 
ja –rühmadel on soovi korral võimalus end tutvustada lühitantsuprogrammi kaudu. Sel juhul palume 

ühendust võtta korraldajatega. Osavõtjatele toimuvad erinevate seltskonnatantsude õpitoad, ära pole 
unustatud ka lapsi. 

Peatse kohtumiseni  Seltskonnatantsu Festivalil Võrus ! 
Maire Udras 

Maire.udras@mail.ee 
Tel 056 664 292 

(078) 25181 

 SAKSAMAAL  

DJO Deutsche Jugend in Europa 50 aastapäeva rahvusvahelisel festivalil Piirideta Euroopa käisid ERRS 
saadikutena Antsla tantsustuudio "Pärliine" Leili Väisa juhatusel, Otepää laste rahvamuusikaansambel 

"Karupojad" Lille Tali juhendamisel ja Pühalepa kapell Hiiumaalt Inga Jürimäe juhatusel koos Palade 
Kooli rahvatantsijatega. Delegatsiooni juhtis Marvi Meriniit. Sõit toimus TAK-Reiside bussiga ja SAMPO 

kindlustusega. Reisi korralduslik maksumus oli 1500.- krooni sõitja kohta 

 AUSTRIAS 

IPH festivalil Hartbergis osalesid juunikuus ERRS saadikutena Harjumaalt Keila tantsurühmade "Keikal" 
ja "Spekter" tantsijad Aare Toominga juhtimisel 

mailto:Maire.udras@mail.ee
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 PORTUGALIS 

Figueira da Fozis festivalil osalesid ERRS saadikutena Kadrina Kaunite Kunstide Kooli noorte segarühm, 
Saaremaa  tantsukollektiivid "Kudrus"  ja "Piiprellid". Kahenädalane sõit läbi Euroopa toimus TAK-

Reiside uue bussiga ja SAMPO kindlustusega. Sõit toimus tänu Antonio-Maia Cardoso kutsele 

 RAHVATANTSUJUHTIDE SUVEKURSUSE ÕPPEKAVA  

12.-15. Juulil Jäneda mõisas 
12.juuli neljapäev 

11.00     väljub buss Tallinnast Sakala parklast 
11:00 – 13:00 Saabumine, registreerimine, majutus 
13:00 – 13:45 Lõunasöök 
13:45 – 14:00  Avamine 
14:00 – 14:50 2002.a. Noorte tantsupidu / Angela Arraste, Kalev Järvela 
15:00 – 16:00 Eesti tantsu põhisammud (labajalavalsid) / Maie Orav 
16:10 – 17:40  I gr. Tantsuõpetus naisrühmadele “Vat lupsadi” / Ülle Fershel 
16:10 – 17:40 II gr. Tantsuõpetus naisrühmadele “Uni tuleb huiken” / Sirje Pallo 
17:40 – 19:20 I gr. Tantsuõpetus naisrühmadele “Uni tuleb huiken” 
17:40 – 19:20 II gr. Tantsuõpetus naisrühmadele “Vat lupsadi” 
19:30 – 20:15 Õhtusöök 
20:15 – 21:00 Loeng “Eesti rahvatantsu arengust” / Henn Tiivel 
21:00   Viktoriin 
13.juuli reede 
09:00 – 09:45 Hommikusöök 
10:00 – 11:00 Eesti tantsu põhisammud (polkad) / Maie Orav 
11:15 – 12:45 I gr. Tantsuõpetus “Palmse polka”  / Maie Orav  
11:15 – 12:45 II gr. Vabavõimlemine (loomuliku kõnni ja jooksu moodused) / Kai 
Randrüüt 
13:00 – 14:00 Loeng “Video ABC” 
14:00 – 15:00 Lõunasöök 
15:00 – 16:30 “Mõeldes Idlale” ja projekt “Hea rühiga ellu” / Kai Randrüüt 
16:45 – 18:15 II gr. Tantsuõpetus “Palmse polka” 
16:45 – 18:15 I gr. Vabavõimlemine (loomuliku kõnni ja jooksu moodused) 
18:30 – 19:30 Loeng “Miks MTÜ?” / EMSL esindaja 
19:30 – 20:15 Õhtusöök 
20:20   loeng MTÜ-dest jätkub 
22:00   Jäneda Muusikatähetorn-Planetaarium / Urmas Sisask  (hind 35.-) 
14.juuli laupäev 
09:00 – 09:45 Hommikusöök 
10:00 – 10:50 Eesti tantsu põhisammud (reilendrisammud) / Maie Orav 
11:00 – 12:30 I gr. Tantsuõpetus segarühmale “Ilosa” / Ilma Adamson 
11:00 – 12:30 II gr. Tantsuõpetus segarühmale “Kosjalugu” / Valdo Rebane 
12:30 – 14:00 II gr. tantsuõpetus segarühmale “Ilosa” 
12:30 – 14:00 I gr. Tantsuõpetus segarühmale “Kosjalugu” 
14:00 – 15:30 Lõunasöök 
15:30 –16:40 I gr. Treeningtund   Bai-latino / Georg Kodusaar 
15:30 –16:40 II gr. Laulu- ja tantsumängud / Sille Kapper 
16:50 – 18:00 II gr. Treeningtund   Bai-latino 
16:50 – 18:00 I gr. Laulu- ja tantsumängud 
18:00 – 18:45 Õhtusöök 
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19:00 – 20:00 Järvamaa tantsurühmade kontsert “Musta täku tallis” 
20:00 Pidu jätkub koos ansambliga “Kukerpillid” 
15. juuli pühapäev 
09:00 – 09:45 Hommikusöök 
10:00 – 11:00 Eesti tantsu põhisammud (uute tantsude sammustik) / Maie Orav 
11:30 – 14:30 Loeng “Õpetaja väsimus” / professor Toivo Niiberg 
14:30 – 14:45 Kursuse lõpetamine 
14:45 -  Lõunasöök 
15.30 -  väljub buss 

 SELTSKONNATANTSU FESTIVALI AJAKAVA 

Võrus, 30.juunil 2001.a. 
KANDLE AIAS 
12.00-14.00 Avamine 
   Klubide tutvustus 
                        Esineb La Ronda flamencotrupp 
14.00-15.00 Eesti rahvalikud seltskonnatantsud(õp. Paul Bobkov) 
15.00-15.45 American Swing (õp. Peeter Masing) 
15.45-16.00  Swingtantsu demonstratsioonesinemine (tantsuselts Pärliine) 
16.00-17.00 Renessanss- ja barokktantsud (õp.Kai Valtna) 
17.00-17.45 Standardtantsud (õp. Merle Klandorf) 
17.45-18.00 Standardtantsude  dem.esinemine (tantsuklubi Maarja) 
18.00-18.45 Ladina-ameerika tantsud (õp.Ilme Tiik ja Janek Randla) 
18.45-19.00 Ladina-ameerika tantsude dem.esinemine (tantsuklubi Maarja) 
19.00-20.00 Bailatino (õp.Georg  Kodusaar) 
21.00-02.00 Tantsuks mängib New Murphy Band 
solistid Taimi Alavere ja Margus Jürisson 
Esineb Ester Hellermaa Dance Management’i tantsutrupp 
   Esinevad tantsuklubist Teemant Erki Aas ja Kertu Valjala 
   Ilutulestik 
TANTSUSAALIS 
16.00-17.00 Flamenco-rumba (õp. Mari Rääk) 
17.00-18.00 Ladina-ameerika tantsud edasijõudnutele(õp.Ilme Tiik ja 
   Janek Randla) 
18.00-19.00 Standardtantsud edasijõudnutele (õp. Merle Klandorf 

 

 

NAIMA EBROKI JUUBELI TÄHISTAMINE 

Sel aastal möödub 80 aastat teeneka rahvatantsujuhi Naima Ebroki sünnist. 
Naima Ebrok sündis 14. juulil 1921. aastal Pärnus ning selle linnaga jäi ta seotuks nii elus kui 

loomingus. Kodulinna auks ja kuulsuseks on olnud Naima Ebroki poolt loodud rahvatantsuansambel “ 
Kajakas ”, kes märtsis tähistas oma  50. juubelit.  Tänu Naimale loodi 1992. aastal Rahvuskultuuriselts 

“Kajakas”. Seltsi tantsijad on Naima Ebrokiga  kõige pikemalt seotud olnud, kellega ta tegeles seni kuni 
tervis seda lubas. Naima Ebrok ei ole kuulsust toonud mitte ainult  Pärnule, vaid tema tantsuõpetust 

on jagunud kogu vabariigi tantsijateperele. 
Selts “Kajakas“ tähistab oma õpetaja  80.sünniaastapäeva 14.juulil ning  loodab, et see kujuneb 

meeldejäävaks kõigile Naima  Ebroki austajatele ja leiab vastukaja  kogu  vabariigi tantsijate peres. 
Maie  Kangur, seltsi president 
Raivo  Erm, seltsi tantsujuht 
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KONTSERT NAIMA EBROKI MÄLESTUSEKS 

Osa võtavad: 
Selts “Kajakas“, tantsujuht Raivo Erm 

Ansambel  “Kajakas“, tantsujuht Rita  Mändla 
“Kajaka“ tantsuveteranid, tantsujuht Helje  Peet 
Tantsurühm “Tontar“, tantsujuht Erika  Põlendik 
Tori rahvatantsurühm, tantsujuht       Alli  Põrk 

"Vallaalused", tantsujuht Eevi Kiling 
rahvamuusikaansambel  "Cantelo", juhendaja Tiit Erm 

ansambel "Mihklipojad", juhendaja Tiit Erm 

KAJAKAS JA NAIMA EBROK  

Naima Ebrok sündis Pärnus, 14. juulil 1921.a. ja Pärnu jäigi linnaks, kus ta elas ja töötas terve elu. 
1939.a. lõpetas ta Pärnu Kaubanduskooli, mille järel ta töötas aastaid raamatupidajana. Pärnus sündis 

ka tütar Erika, kes praegu astub ema jälgedes. Esimesed kogemused sai Naima rahvatantsuringis, 
pikapeale kujunes  temast aga hinnatud  tantsupedagoog. Ta on olnud assistendiks Ullo Toomile 
tantsupidudel, kuuel tantsupeol on Naima juba ise olnud üldjuhtide hulgas. 1951.a. pandi tema 

eestvõtmisel alus kollektiivile, mis 1964.a. sai nimeks rahvatantsuansambel “ Kajakas “. Praegu juhib 
ansamblit Naima õpilane Rita Mändla. 

1992.aastal loodi Naima eestvõtmisel Selts “ Kajakas “, kus praegu on 34 liiget. Seltsi tantsujuht on 
Raivo Erm, kes on samuti tulnud ansamblist “Kajakas” 

NAIMA EBROKILE MÕELDES 

11. juulil 
 kell 18.oo on kontsert Lastepargis, esinevad Selts “ Kajakas“ ja ansambel “Kajakas“. 

14. juulil 
kell 14.oo hauamälestusmärgi avamine Pärnu  Metsakalmistul; 

kell 18.oo mälestuskontsert pühendatud Naima Ebroki 80.ndale sünniaastapäevale, Pärnu Kunstide 
Majas, Pühavaimu –8 
Info ja registreerimine 

Selts “Kajakas“ kontaktisikud: Maie Kangur, mob. 052 24 813, tel. 044 21854; 
Raivo Erm, tel. 044 34 913 

VÕRU, FESTIVAL, SABATANTS JA KÄGARA 

12.-15.juulil saab Võrus taas teoks Võru Folkloorifestival, nüüdseks seitsmendat korda.  
Eelmisel aastal tantsisid Võru rahvas ja külalised ühtses tantsurivis – Sabatantsus. Üritus läks igati 

korda ja see andis meile julgust ka sel aastal samalaadse üritusega välja tulla. Selle aasta tantsuks on 
valitud Kägara. Olulist erinevust eelmise aasta sabatantsust tänavu ei ole, ikka moodustame rivi Võru 

linna tänavatele ja kägaraks keerutame endid Vabaduse väljakule. Loodame ja arvestame ka tänavusel 
üritusel teie abile. Rahvariides tantsijad on väga ilusad tantsurivis ja heaks eeskujuks kõigile teistele 

tantsijatele. 
Kägaratants toimub 14.juulil kell 20.00, rivi hakatakse moodustama kell 19.30. 

Osavõtust palume teada (faks (078) 23631, e-mail ylle@vorulinn.ee). 
Kohtumiseni festivalil 

Folkloorifestivali korraldustoimkond 

 

 

mailto:ylle@vorulinn.ee)
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KEILA 3.RAHVUSVAHELISE RAHVATANTSUFESTIVALI KAVA 

05.-09.07 2001 
NELJAPÄEV, 5.JUULI, KOLLEKTIIVIDE SAABUMINE 

Avaõhtu Keila Kultuurikeskuses 
 REEDE, 6.JUULI, TALLINNA PÄEV 

Vastuvõtt Tallinna raekojas 
Ekskursioonid Tallinna vanalinnas 

Tutvumine Tallinnaga 
Lõuna 

Tutvumine Rocca al Mare Vabaõhumuuseumiga 
17.00 Festivali pidulik avamine 

 Osalevad kõik välisgrupid, Keila rahvatantsurühmad, Harjumaa 
 ühendatud puhkpilliorkester, kapellid 

LAUPÄEV, 7.JUULI, KEILA PÄEV 
09.00-15.00 Proovid Keila  lauluväljakul, Keila Tervisekeskuse ja SOS Lasteküla külastamine 

Lõuna 
15.00 Välisgruppide vastuvõtt Keila linnavalitsuses 

16.00 Rongkäik 
17.00 Gala-kontsert Keila lauluväljakul, 5-7 välisgruppi, Harjumaa nais- ja segarühmad, 

rahvamuusikaorkestrid, Harjumaa ühendatud puhkpilliorkester, Keila piirkonna lasterühmad 
20.00 Lõkkeõhtu, ühistantsimine 

 PÜHAPÄEV, 8.JUULI, PUHKEPÄEV LAHEMAAL 
Torupillifestivali külastamine Palmses, piknik 

SMASPÄEV, 9.JUULI  
Väljasõidud Pärnusse, Haapsallu,Hiiumaale, Pärnusse, Saaremaale   

EISIPÄEV, 11.JUULI 
Välisgruppide ärasõit 

Osavõtvad riigid: 
Belgia, Bulgaaria, Filipiinid, Gruusia, Hiina,  Iirimaa, Itaalia, Slovakkia  

 
Rahvamuusikapäevad-eelproovid  

:Ida-Virumaal, Tallinna-Harjumaal,Lõuna-Eestis 2001.a. kevadel. 

15.aprillil,2001.,kella 11.00 – st toimus Loo Koolis  Harjumaa ja Tallinna  II laste ja VI täiskasvanute 
Rahvamuusikapäev . Tulid need kollektiivid,kes võtavad osa 16. – 17. juunil, k. a. Toimuvast 

Üleriigilisest Rahvamuusikapeost Toilas. 
Koondorkester harjutas 15 pillilugu, mis tulevad  hiigelsuure orkestri esituses ettekandele suvisel 

suurpeol . Harjumaa ja Tallinna rahvamuusika eelproov  kulges edukalt loomingulises õhkkonnas.Els 
Roode juhatusel  üllatas kandleansambel “Kukulind” pillimängijaid ½ tunnise kontserdiga I. Pakri; J.S. 

Bachi; A. Männiku; G. Nevada ja R. Valgre heliloomingust . Need olid romantilised miniatuurid, millega 
näidati kandlemängu  virtuoossust. Ka Heldur Vaabeli plokkflöödisolistid J.Westholmi 

nim.Gümnaasiumist  esitasid suurepäraselt sajanditetaguse barokkmuusika kava. 
Kell 14.30 tehti koondorkestrist ühispilt, (millelt kahjuks puuduvad mitmed hilinenud kollektiivid). 

Fotograaf Aime Estna koos abikaasaga filmisid järgnevat üritust,kõikide kollektiivide üksikesinemist. 
15.00 –18.30 toimus mammutkontsert “Igaühel oma pill”, kus iga kollektiiv esitas oma 10 minutilise 
kava. Seekord palusime ette valmistada eesti või teiste rahvaste muusikaprogrammid.Muusikutele 
anti “vabad käed”.Aasta-aastalt  muutub kollektiivide esinemistase meisterlikumaks.Lisaks kaunile 

eesti muusikale kuulsime ka soti,rootsi,norra,soome,taani,saksa,itaalia,austria ja ameerika 
rahvaviise.Kontsert oli heatasemeline,huvitava repertuaariga-igatahes publik nautis täie rõõmuga ja 

aplausid olid vägevad.10 kollektiivi Harjumaalt ja 7 kollektiivi Tallinnast –oli hästi vaatamata tormisele 
ilmale  ja mitte igale kollektiivile ei võimaldatud transporti rahvamuusika eelproovile sõiduks. 
Zürii hinnangul olid kõik kollektiivid väga tublid. Kõik olid vaeva näinud ja igas kavas oli oma 

“pärl”.Kõigepealt tervitas Loo  LPK “Pääsupesa mudilaste folklooriansambel (juhendaja Kai Müürsepp) 
– kevadise kiigepeoga.Neeme ansambel “Briis” (juh. Aleksander Kaidja) ja Neeme Algkooli õpilaste 
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RMA (Karin Ringmaa)-esitasid kava kurvakõlalistest lauludest.Edaspidi soovitame kavasse võtta 
erineva taktimõõduga ja meeleoluga palasid.”Loopill”- alles munast koorunud tibupojad,kes on  vaid 6 

kuud pillimängu õppinud Loo Kultuurikeskuses Ahto Nurga,Virve Lääne ja Heldur Vaabeli käe all-
esinesid püüdlikult.See oli lastele ka orkestri eksam.Tallinna Ühisgümnaasiumi kandleansambel 

“Viisikerad” –(juh.Helgo- Mall Tepomes)-mängis hoogsalt eesti-soti-taani muusikat.Üle kõige olid 
Tallinna J.Westholmi Gümnaasiumi “Kirmas-Trio” ja plokkflöödi-mandoliini solistid (juh.Heldur 

Vaabel)-säravad,mängutehniliselt  kõrgel tasemel väikesed pillimehed.!Anija valla setulauluansambel 
“Siidisõsarõ”(Ilme Haavaloo juh.) leelotasid pikalt lihaheite pühadest.Kuusalu LMK õpetajate ja 
õpilaste tugevad kollektiivid (Mare Russaku jt.erialaõpetajate ühisjuhtimisel)-esitasid pika  ja 

mitmekesise kava .Hoogne rütm pani  kehad liikuma,suurearvuline viiuldajate pere andis mängule 
erilise fiilingu,rahvas oli vaimustuses.Saue folklooriansambel “Kägara”-(juh.Elena Kalbus) ja Saue RMA 
“Kägara”-(juh. Harald Matvei) esitasid meisterlikult vanu seltskonnatantse,mängisid- laulsid  eesti ja 
itaalia muusikat hea vokaalsolistiga.Viimsi Kultuurikeskuse RMA “Pirita”(juh.Ahto  Nurk)-ehitas kava 

üles tugeva akordioni – ja vokaalsolisti peale,pakkudes eesti ja rootsi muusikat. Kandleansamblid 
“Kukulind” Ja “Käopojad” (juh. Els Roode) esitasid proffessionaalselt kõrgetasemelise programmi 

spetsiaalselt adresseeritud muusikutele-esitades erinevaid heliefekte :vihmasabinat,sinist 
värvi,aastaringi,tuulevihinat,erinevaid meeleolusid jne.Salme Kultuurikeskuse RMO “Ants ja Liisu” 
(juh. Ahto Nurk)-haaras publiku kaasa lustakale pulmasõidule esitades hoogsa kava eesti ja soome 
pilliviisidest.”Ants ja Liisu” on eriliselt töökas ja lustlik kollektiiv,keda oodatakse esinema  mitmes 

paigas. Austria joodeldamisega üllatas  Ahto Nurga loodud “Jodler-kvintett”.Kolmehäälseid joodeldusi 
on eriti raske esitada, s.t. –hääle murdmine + mitmehäälne laulmine  kvindi,- seksti,- septi- ja oktaavi 

hüpetega on eestlasele kunsttükk.3 naist ja 2 meest esitasid austria rahvamuusikat 
meisterlikult.Kontserdi lõpetas koondorkester valikkavaga  Toila suurpeo repertuaarist. 

Rohked lilled ,  publiku poolt kingitud värvilised pühademunad ja tulikuumad aplausid kinnitasid ,et 
taolisi üritusi on lausa kohustuslik korraldada.Väga palju on  rahvamuusikute ridadesse tekkinud uusi 

kollektiive ja üksikpillimängijaid, see on eriti optimistlik ja röömustav.Suur ja südamlik tänu meie 
üleriigiliselt tuntud dirigentidele – heliloojatele Uno Veenrele; Els Roodele; Heldur Vaabelile ja Ahto 

Nurgale kes kogu suvise peo kontserdikava orkestritele selgeks tegid,õpetasid,soovitasid ,juhtisid ning 
kõiki pillimehi heatahtlikult aitasid ! Palju tervist ja kaunist XII Üleriigilist Rahvamuusikapidu  Toilas –

kõigile  eestimaa rahvamuusikutele !Kohtumiseni- 16.-17. juunil , 2001 .a. Toilas. 
Aitäh- Harju  Omavalitsuste Liidule toetuse eest! 

Virve Lääne. 

... Päev enne,14. aprillil toimus Virumaa rahvamuusikapäev Aseri Kultuurikeskuses.Kahjuks ei olnud 
üritusel Lääne – Virumaa pilimehi.Aseri rahvas tervitas kokkutulnuid omapoolse rahvatantsu-laulu ja 
muusika kavaga.Edasi kulges töö koondorkestriga .Kõik,kes kohale tulid olid peokavad hästi selgeks 

õppinud.Ootame Virumaa rahvamuusika huvilisi 30.juulil algavale vabariiklikule rahvamuusika 
suvekursusele Pärnu.(eelmisel suvel osalesid seal tugevad akordionistid  -Anatoli Zamahhov 

abikaasaga) 
... 29. aprillil,toimus Tartus ,Raatuse Gümnaasiumis ,Rahvamuusikapeo Lõuna-Eesti eelproov.Aitäh 

Liidia Konsale,kes  abistas eelproovi läbi viia.Teiste seast paistis silma TRÜ rahvamuusika 
ansambel.Viiuleid ja viisikandleid oli suhteliselt vähe kohal. Ligi kolm tundi kestnud  eelproov laabus 

edukalt.Kõik kohaletulnud olid repertuaari ilusti selgeks õppinud.Veel natuke on vaja kodus kava 
viimistleda ja siis muudkui peole. 

... Päris aprilli alguses,8.kuupäeval,toimus  Jõgevamaal ,Tabivere rahvamajas  Jõgevamaa 
Rahvamuusikapäev,kus esinesid maakonna rahvamuusika kollektiivid ja külalisena kvartett “Heli-Neli” 

Harjumaalt . Vanu eesti rahvapille tutvustasid  Viljandi Kultuurikolledzi  õpetajad Krista ja Raivo 
Sildoja.Tublilt esines Liidi Vaino juhendatav Tabivere laste rahvamuusika ansambel.kellel on nii 

järelkasvu kui perspektiivi  tegutseda.kahjuks on tänaseks Tabivere Rahvamaja maha põlenud,ei 
tea,kas pillid suudeti päästa? 

Häbiväärne on see, et Pärnumaalt ja Pärnu linnast,kus korraldati eelmine üleriigiline 
rahvamuusikapidu,ei tule ühtegi kollektiivi Toilasse  peole!. 

Kallid rahvamuusikud! Kasutage veel viimaseid nädalaid muusikaproovideks, lihvige peokava  et 
edukalt esineda XII Üleriigilisel Rahvamuusikapeol Toilas! 

Kohtumiseni-  Ahto Nurk. 
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TALLINNA VANALINNAPÄEVADEL 
Toompeal Kiek in de Köki taga Seitsme linnuse pargis esinesid 

ERRS rahvatantsu ja rahvamuusikapäevadel:  
 

Neljapäev 07.juuni 

15.30. Ruila ja Ääsmäe ja Saue  

16.00. Sõleke 

16.30. Kolor 

17.00. Viisuveeretajad 

17.30. Ants ja Liisu 

18.00. Pelgulinna RM & Loolill 

18.30. Pelgulinna RM & Loolill 

19.00. Soveldaja ja Jüri Marid 

Reede 08.juuni 

15.00. Tshuvashi folk 

15.30. Suveniir ja Jun-Ost 

16.00. Suveniir ja Jun-Ost 

16.30. Kuljus 

17.00. Pangviina & Linda 

17.30. Lee 

18.00. Viisuveeretajad 

18.30. Tansusarvikud 

19.00. Sõprus 

    

Laupäev 09.juuni 

12.00 Känd & Käbid 

12.30. Kukulind 

13.00. Kukulind 

13.30. Tibit, Hovinarrit, kapell 

14.00. Saue Kägara 

14.30. Hopsani, Kaareke 

15.00. Haiba, Riisipere 

15.30. Eidapere 

16.00. Lapulised & Marike 

16.30. Kandali 

17.00. Tuisuline 

17.30. Kapak, Habaja 
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18.00. Kandali 

Pühapäev 10.juuni 

12.00 Õerutajad 

12.30. Lustipill 

13.00. Leigarid 

13.30. Heli-Neli 

14.00. Igihaljas 

14.30. Karupojad 

15.00. Otepää RMA 

15.30. Otepää RMA 

16.00. Lapulised & Marike 

16.30. Kullaketrajad 

17.00. Otepää RMA 

17.30. Kandali 

18.00. Pääsuke 

TALLINNAS ÕLLESUMMERI AJAL  
Lauluväljakul Kadrioru poolsete väravate lähedal ERRS laval  

festivalil ERRS`13 
esinevad: 

NB! Kõik esinevad grupid peavad  
oma liikmete nimekirjad saatma korraldajatele  

hiljemalt 15.juuniks 2001.  
Hilisem saatmine võib olla põhjuseks festivalile mittepääsemiseks! 

Kolmapäev 04.07.   

PÄEV KANDALI   

ÕHTU PADDYS   

15.00. Eidapere rahvatants 

15.30. Kolor ukraina rahvatants 

16.00. Tansusarvikud rahvatants 

16.30. vaba rahvatants 

17.00. Sõleke rahvatants 

17.20. Kose KK rahvatants 

17.40. Kandali rahvatants 

18.00. Pirita Rahvamuusika 

18.30. Ants ja Liisu rahvamuusika 

19.00. Savijalakesed rahvatants 
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19.30 Rahvarõivaste moedem   

20.00. avamine   

21.00. Heli-Neli muusika 

21.35. 
"Speelschaar Ossaart".  
Sint Niklaas. Belgia flaami rahvatants ja rahvamuusika 

22.00. Paddy`s iiri muusika 

22.45. Modus swing ja stepp 

23.00. Paddy`s Iiri muusika 

23.30. Modus swing ja stepp 

23.45-00.30 Paddy`s Iiri muusika 

Neljapäev 05.07.   

PÄEV KULJUS   

ÕHTU VILAR   

15.00. Kohila kaks naisrühma ja segarühm rahvatants 

15.30. Kunda segarühm ja naisrühm rahvatants 

16.00. Laieldes rahvatants 

16.30. Alu rahvatants 

17.00. Sõleke rahvatants 

17.20. Kose KK rahvatants 

17.40. Pirita rahvamuusika 

18.00. Ants ja Liisu rahvamuusika 

18.20. Heli-Neli muusika 

18.40. Anija ja Kehra segarühmad rahvatants 

19.00. Kandali / Kullaketrajad  rahvatants 

19.30 Rahvarõivaste moedem   

20.00. Vilar muusika 

20.45. Pääsuke / Kandali rahvatants 

21.00. Vilar muusika 

21.45. Modus swing ja stepp 

22.00. Vilar muusika 

22.45. Kuljus rahvatants 

23.00. Vilar muusika 

23.30. Tansusarvikud rahvatants 

23.45-00.30 Vilar muusika 

Reede 06.07.   

PÄEV MODUS   

ÕHTU MERVE DUO   

15.00. Laimjala KM SR rahvatants 
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15.20. Saue Kägara rahvatants 

15.40. Leola & Viljandi rahvatants 

16.00 Koigi Kultuuriselts swing ja afroameerika 

16.20. Lustipill rahvamuusika 

16.40. Saue, Ääsmäe, Laagri rahvatants 

17.10. Lapulised & Marike rahvatants 

17.30. Oru Jommid,  Mari, Tõrvik rahvatants 

17.50 Modus swing ja stepp 

18.20. Kandali rahvatants 

18.40. Kose KK rahvatants 

19.00. Pangviina ja  Linda rahvatants 

19.30 Rahvarõivaste moedem   

20.00. Heli-Neli muusika 

20.45. Uhtna rahvatants 

21.00. Merve Duo muusika 

21.45. Leigarid rahvatants 

22.00. Merve Duo muusika 

22.45. Modus swing ja stepp 

23.00. Merve Duo muusika 

23.30. Modus swing ja stepp 

23.45-00.30 Merve Duo muusika 

Laupäev 07.07.   

PÄEV KAPAK   

ÕHTU PADDY`S   

15.00. Känd ja Käbid rahvatants 

15.25 Kiigeselts rahvatants 

15.50. Ilosa rahvatants 

16.10. Kaktus ja Trillallaa rahvatants 

16.30. Kapak ja Habaja ja Kuivajõe rahvatants 

17.00. Sõprus rahvatants 

17.30. Märjamaa 2 segarühma rahvatants 

17.50. MULGI POLKA rahvatantsu võistlus 

18.40. Märjamaa Laaberjalg rahvatants 

19.00. Simuna, Laekvere ja  Muuga rühmad rahvatants 

19.30 Rahvarõivaste moedem   

20.00. Paddy´s iiri muusika 

20.45. Tantsuselts "Toome" rahvatants 
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21.00. Õllelaulupidu  koorid 

22.30 Paddy`s iiri muusika 

23.00. Paddy´s iiri muusika 

23.30. Ilmatsalu folklooriklubi folkkava 

23.45-
00.30 

Paddy´s iiri muusika 

Pühapäev 08.07.   

PÄEV KANDALI   

ÕHTU WILLY   

15.00. Eidapere rahvatants 

15.25 Tammiku & Jõhvi rahvatants 

15.50. Haiba & Riisipere rahvatants 

16.10. Õerutajad rahvatants 

16.30. Juuru RM rahvatants 

17.00. Kiitsharakad rahvatants 

17.20. Lapulised & Marike rahvatants 

17.40. Kannel, Tsöör ja kapell rahvatants 

18.00. Sargvere  Vallatsi ja Meelimari rahvatants 

18.20. Raptel rahvatants 

18.40 Kolumats rahvatants 

19.00. Pääsuke / Kandali rahvatants 

19.30 Rahvarõivaste moedem   

20.00. Willy muusika 

20.45. Kameeleon showtants 

21.00. lõpetamine   

22.30 Willy muusika 

23.00. Willy muusika 

23.30. Modus swing ja stepp 

23.45-
00.30 

Willy muusika 

 
Märkmeteks: 
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