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Eesti kultuuri suurpeod
maailmapärandis

Eesti kultuuri suurpeod maailmapärandis
14. septembril 2015 TLÜ Mare majas M-218 kell 9.30–17.00 ja

Okupatsioonide muuseumis kell 18.00–20.30

Eesti kultuuri suurpeod kuuluvad UNESCO Maailmapärandi nimekirja, olles seega maailma kultuuri osa. Tänapäeval on
omakultuuri suurpeod ühtpidi unikaalne võimalus hoida ja edasi viia rahvusliku pärandi traditsioone, ning teisalt on see
suurepärane võimalus ühendada eesti keele ja kultuuri kandjaid läbi harrastustegevuse.

Rahvusvaheline konverents "Eesti kultuuri suurpeod maailmapärandis" toob kokku väga mitmekesiseid esinejaid Eestist
ja välismaalt. Konverentsil arutatakse eesti omakultuuri rolli üle üha muutuvas maailmas - kas meie omakultuuri suurpeod
on jätkusuutlikud, kas need kannavad edasi rahvusliku identiteedi traditsioone. Konverentsi üks keskseid teemasid on
väliseestlaste panus omakultuuri hoidmisel.

Konverentsi esimene osa toimub Tallinna Ülikoolis. Sellele järgneb tantsupidude ajalugu käsitleva näituse „Tants on rõõm
ja elujõud ...“ (Ullo Toomi). 80 aastat Eesti tantsupidusid” avamine Okupatsioonide muuseumis. Konverentsipäeva lõpetab
rahvatantsuetendus “Meie lugu” (lavastaja Indrek Hirsnik).

Konverentsi korraldajad on Iivi Zajedova ja Stanislav Nemeržitski (Tallinna Ülikool) koostöös Okupatsioonide
Muuseumiga. Näituse koostaja on TLÜ tantsukunsti dotsent Angela Arraste, kujundaja Peeter Paasmäe. 

Konverents, kontsert ja näitus saavad teoks tänu Tallinna Ülikoolile, Okupatsioonide muuseumile, Eesti Kultuurkapitali
arhitektuuri ja rahvakultuuri sihtkapitalile, Eesti Teadusfondile (grant nr 9132), Riigikogule, EV Välisministeeriumile,
Tallinna Linnavalitusele ning Angela Arrastele. Täname toetajaid!

Konverentsi patroon on TLÜ rektor Tiit Land.

Konverentsi kava  Ettekannete kokkuvõted

Konverentsi korraldajad on I. Zajedová ja S. Nemeržitski (TLÜ) koostöös Okupatsioonide muuseumiga. Korraldajatel on
õigus teha programmis muudatusi.

Konverentsi toimumiskohad
Tallinna Ülikool, Mare maja Tallinna saal (M218), Uus Sadama 5, Tallinn, http://www.tlu.ee/et/ylikool

 Okupatsioonide muuseum,  Toompea 8, 10142 Tallinn, http://www.okupatsioon.ee/
 Riigikogu, Lossi plats 1a, Tallinn, http://www.riigikogu.ee/tulge-kulla/

Kontakt
Iivi Zajedová, iivi.zajedova@gmail.com

 Stanislav Nemeržitski, stanisn@tlu.ee

 

Big festivals of Estonian culture as part of
world heritage

14th September 2015 Tallinn University auditorium M-218 (Uus-Sadama 5) at 9.30–17.00
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Museum of Occupations at 18.00–20.30

Estonian national culture festivals belong to UNESCO World Heritage list. Nowadays national culture festivals are unique
opportunities to preserve and develop traditions of national cultural heritage. At the same time, they present great chance
to unite representatives of Estonian culture and language through leisure activities.

International conference “Big festivals of Estonian culture as part of world heritage” brings together speakers and
presenters from Estonia and abroad. The main discussion theme of the conference is role of Estonian national culture in
today’s changing world: if Estonian national culture festivals are sustainable, if they pass on traditions of national identity.
Another theme of the conference is the role that Estonians who live abroad play in preserving Estonian national culture.

First part of the conference is held in Tallinn University. It is followed by opening ceremony of exhibition dedicated to the
history of dance festivals “Dance is joy and vitality”, in the Museum of Occupations. Folk dance performance “Our story”
(produced by Indrek Hirsnik) will end the conference day.

Organizers of the conference: Iivi Zajedova and Stanislav Nemeržitski (Tallinn University), in cooperation with Museum of
Occupations. The exhibition author is Angela Arraste (Tallinn University, dance art assistant professor), designer Peeter
Paasmäe. 

The conference is supported by Tallinn University, Estonian Science Fund grant no 9132, Cultural Endowment of Estonia
(Endowments of Architecture and National Culture), and The Riigikogu/ Parliament of Estonia.

Program of the Conference Abstracts
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