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3. veebr. 2023

Veebruari kuukiri nr 77

EKSÜ juhatus sai kokku

Saime paika EKSÜ selle aasta tööplaanis olulised kuupäevad

ja mõtlesime, milliseid Eesti kultuuri sündmusi ellu viia ning

loominguvõimalusi pakkuda. Aasta tuleb tihe.

 

Mina, eestlane – Aho Rebas

Aho Rebas on Rootsi kaitseväe reservkapten ja Eesti kaitseväe reservmajor. Töötanud

Rootsis muuhulgas eesti laste suvekodude

juhatajana, Göteborgi Eesti Kooli direktorina, Partille

vallavalitsuses kultuuriametnikuna. Ta on olnud

mitme rootsieestlaste organisatsiooni juhatuse liige ja esimees.

AUDIO

Järjekordne Läti raadiosaade. Toimetab Toomas Kalda

Saates tuleb juttu jõulude tähistamisest Riias EV

suursaatkonnas ja Riia Jaani kirikus, tutvustame

telefoniusutluses üht me seltsi eakamat ja kauaaegsemat

liiget Asta Eglavit, anname eelteate iga-aastase eesti tekstiilikunstnike näituse avamisest

Riia Läti Seltsi majas jm.

 

https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur
https://www.kultuuriseltsid.ee/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/06/eksu-juhatus-sai-kokku/
https://youtu.be/5Qqt2OsnbmY
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/04/jarjekordne-lati-raadio-saade/
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RAAMATUKOGU

Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi arhiivi link:

Mägi ja meri. Šveitsi seltsi aastaleht

2022

aasta

lõpus

ilmus taas SES’i aastaleht, seekord uue uhke

nimega, “Mägi ja Meri”. Aitäh kõigile teile, kes te

aastalehe valmimisele kaasa aitasite: Mirjam Loertscher, Triin KC, Järvi Kotkas, Aire

Albrecht, Kodanikuühiskonna sihtkapital, Välisministeerium ja kõik teie, kallid Šveitsi Eesti

Seltsi liikmed!

EESTI KEEL

Uus lipupäev

Esimest korda 2023. aasta 30. jaanuaril, meie suure kirjaniku Anton

Hansen Tammsaare sünnipäeval, tähistame riikliku tähtpäevana eesti

kirjanduse päeva.

Loodetavasti saab sellest lipupäevast ajaga sama iseenesestmõistetav

tähtpäev, nagu seda on 14. märtsi emakeelepäev, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev.

 

Tammsaare 145 Šotsis

30. jaanuaril kogunes 15 Eesti Aiakese elanikku (eestlaste järeltulijad) Tammsaare

majamuuseumi juurde, et tähistada Eesti kirjaniku 145

sünniaastapäeva. Mitme tunnise koosolemise ajal meenutas

muuseumi direktriss Diana Gubareva kirjaniku visiiti

Kaukaasiasse ja tutvustas noorematele Tammsaare loomingut.

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/07/alberta-eesti-kultuuriparandi-seltsi-arhiiv/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/14/magi-ja-meri-sveitsi-seltsi-aastaleht/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/27/uus-lipupaev-eesti-kirjanduse-paev-30-jaanuaril/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/31/tammsaare-145-sotsis/
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Rakvere Galeriis

Kuidas tähistas Juhan Kunderi Rahvakool Eesti kirjanduse päeva? No

loomulikult õhtuga Rakvere Galeriis – Anton Hansen Tammsaare mõtete

ja tsitaatide saatel

 

 

 

MUUD MEIE SELTSIDE TEOD JA TOIMETUSED

Aasta algus tantsude ja lauludega

5. jaanuaril toimus Peterburis Eesti folklooriansambli “Neevo”

pidulik kontsert. Peterburi Kontserdimajas esitati tuntud

muusikateoseid, mis olid koondatud ühte ainulaadsesse

kavasse.

 

 

 

Mitmerahvuseline aastavahetus

Igal aastal jaanuaris kogunevad Krimmis rahvuskultuuriseltsid, et jagada oma traditsioone ja

rituaale, laulda lemmiklaule ning kostitada sõpru ja külalisi

rahvusköögi roogadega. Kokku said Eesti, Mordva ja Mari seltsid.

Lugu Eestist 

5. jaanuaril kutsus Kaukaasias

Nalchiki linnas tegutsev Tšuvaššide

kultuuriselts endale külaliseks samas linnas tegutseva Eesti seltsi

“Kodumaa” ning Dagestani kohaliku seltsi esindajad. Kolme seltsi

inimesed said kokku Nalchiki kesklinna pargis, kus asub linna

vabaõhuraamatukogu.

 

https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/31/rakvere-galeriis/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/06/aastavahetus-tantsude-ja-lauludega/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/20/mitmerahvuseline-aastavahetus/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/06/lugu-eestist-seltsitegelastele/
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Õhin Turus

Jaanuari esimesel nädalal, 5. ja 6. kuupäeval oli Turus kontsertreisil huvistuudio ÕHIN, kus

tegutsevad muusikahuvilised lapsed ja noored. Huvistuudio asub

Lagedil Rae vallas ja seda juhendab aktiivne muusika- ja

klaveriõpetaja Lilian Kapp.

Karl Eduard Sööt 160

Uus aasta toimetab juba täie hooga ja meil on koostöös Eesti

Rahva Muuseumi ja veel mitme teadusasutusega valmis saanud

näitus, mis on pühendatud ERMi asutajaliikme ja kauaaegse

kirjatoimetaja luuletaja Karl Eduard Söödi (26.12.1862 –

1.09.1950) 160. sünniaastapäevale. Väljapaneku koostas Sirje

Madisson, plakati autor on Jane Liiv, fotod näituselt tegi Arp Karm.

Šveitsi Balti Komitee 75

Šveitsi Balti Komiteel (ŠBK) täitus 75. tegutsemisaasta. Juubelit tähistati 21. jaanuaril 2023

Baselis. Kohal olid esindajad kõigist kolmest Balti riigist. Teiste hulgas

pidas kõne ka SES’i president Meribel Hagen ja esines meie I.M.E.

koor. Leedu suursaadik andis pikaaegsele ŠBK presidendile Axel

Scherrerile tänukirja.

Noorte päev Helsingis

Ühe Noortepäeva muudavad vahvaks:

 osalejad, kes on üksteisest erinevad,

ent avastavad lugusid jagades, et on kogemuste poolest

sarnasemad kui varem arvasid

 Mõtlemapanevad vestlused

Inspireerivad etteasted

 Rõõmus avastus, et Eesti on Soomes palju suurem kui algselt arvati

Mikkeli Eesti Keskus matkamessil

Laupäeval 21.1.2023 uudistasid Mikkeli Eesti Keskusest Eva Bellen ja

Günter Peedu Helsingi messikeskuses Eesti sektsioonis. Messil

tutvustas Soome Eesti-seltside Liidu (Suomen Viro-yhdistysten liitto

ry, lühend SVYL) juhataja Kirsi Bongwirnso organisatsiooni tegevust ja

e-poodi.

 

https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/12/ohin-turus/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/12/karl-eduard-soot-160/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/24/sveitsi-balti-komitee-75/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/24/noorte-paev-helsingis/
https://www.kultuuriseltsid.ee/2023/01/25/mikkeli-matkamessil/
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LÄHIAJAL TULEKUL

EKSÜ korraldab sellel aastal emakeelepäeva sündmuse Tartus Kirjandusmuuseumis 18.03

kell 12. 00. Kuna 18.03 on sünniaastapäev F.J.Wiedemannil, siis on

tema elu ja töö ka põhiettekande sisu. Ettekandjaks Wiedemanni

preemia laureaat Helle Metslang. Lisaks tuleb esitamisele veel luulet.

Sündmust toetab ka muusikaline osa.

 

 

PARTNERITE INFOLEHED

Integratsiooni SA jaanuari kuukiri 2023

Kohanemise ja lõimumise infokiri jaanuar 2023

Rootsi Eestlaste infokiri jaanuar 2023

Üleilmse eestluse uudiskiri jaanuar 2023

EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma

sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ

tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UChNj3k5YilZB36UyJOYfh7Q
https://www.facebook.com/eestikultuur
https://2tfak.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/HUdLn4TqwjujJ8OAaNZvdZmloD4CBybjuaMyqpv85JrJ3HXcLWTzxYt53N3l9bqCUNg-Cbghg9ZPZszfx4W1SsnoaETuZunMnpCPB8smGdefMDSvOY4nzL_1S4yhHsfUzdtfkpo
https://ysle8gab.smai.ly/browser/VmCmPeoqpw400X4ljxldIrHAbfR5lnN3T3eMvuAU2hQa3eIOSHOT5jxGB9hlzuifgfBxOovxqeaVZWBJJf9BXPVsoktWBifT7CazLOjv7PVONi-D_Fr7uCz_hkEHJ1VavaQAvOGyMcxsmKuWQIzOqgMl1JclYI0e/
https://rootsieestlased.smai.ly/browser/qfFx5fuopJvcdOd5ThtmvpQ-1CYXTom9OuFYGbjkPK4a3eIOSHOT5p5_NASNq1yFn-d_a50Qi9Lpk-pkuKjKX-eZtypDCzSz0EaLygqOAqajbopEDiDCTro7kD5WXfREtZg0BsdRhYzMxpgN4dXTlHUevrwhC7MC/
https://3hlfqhz8.sendsmaily.net/browser/Rbj7_wk5miGe2U7FvexJ9baUvr8Xmc6wPON55mXtn2ka3eIOSHOT5sNCjWPFKh7LCIR9PPIuJW83tf5nvQ-rXWn19fmHszMazE1SDn7Aw2Pv5lgat_2XbcxjzeyJmorT0uHg1hx2c_e0euYV_7ljEes_nl1rhTs4/
https://www.kultuuriseltsid.ee/#facebook
https://www.kultuuriseltsid.ee/#twitter
https://www.kultuuriseltsid.ee/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.kultuuriseltsid.ee%2F%3Fp%3D41824&title=Veebruari%20kuukiri%20nr%2077

