Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2017/2018
lisa 1

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi väljundid hooajaks 2017/2018
Väljund:

Tantsuautori meistriklass

Eesmärk:

Juhendaja ja tantsijate oskuste arendamine ning esitatava repertuaari
kvaliteedi parandamine.

Sihtgrupp:

Rahvatantsurühmad üle Eesti, kõik liigid

Kirjeldus:

Rahvatantsurühmal on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde
tantsuautor, kes õpetab tantse oma loomingupagasist.
ERRS-i poolt valitud autorid, kelle hulgast on kollektiivil võimalus valida:
Ülle Feršel, Maire Udras, Karmen Ong, Kalev Järvela, Aveli Asber, Mall
Paulus, Andre Laine, Liina Eero, Kristiina Siig, Maria Uppin, Ene Jakobson,
Maido Saar, Agne Kurrikoff- Herman

Läbiviimise koht:

Kokkuleppel

Korraldaja:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Registreerumine:

23. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe tantsuautoriga
ning teavitada sellest ERRSi aadressil toetus@errs.ee. Kui kokkulepe jääb
selleks kuupäevaks saavutamata, suunatakse väljunditoetus kollektiivile
otsetoetuseks.
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole
kollektiivil võimalik tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta

Maksumus:

150 € / üks kord

Maksumus sisaldab:

Kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, tantsuautori sõidukulu

Osaluslimiit:

Kollektiivil on võimalik tantsuautori meistriklassi tellida kuni kaks korda

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:

Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/2016
lisa 1

Väljund:

Tantsuõpetaja/repetiitori meistriklass

Eesmärk:

Rahvatantsurühma liikmete/tantsijate õpetamine ja arendamine,
eesmärgiga valmistuda kontserdiks

Sihtgrupp:

Rahvatantsurühmad üle Eesti, kõik liigid

Kirjeldus:

Rahvatantsurühmal on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde ERRS-i
poolt tunnustatud tantsumentor, et arendada tantsijate erialaseid
oskusi esinemiseks valmistumisel.
ERRS- i rahvatantsumentorid, kelle hulgast on kollektiivil võimalik valida:
Andi Einaste, Ülle Feršel, Kalev Järvela, Sille Kapper, Maie Pau, Vaike
Rajaste, Henn Tiivel, Anneli Arraste, Ene Jakobson, Angela Arraste, Ilma
Adamson, Paul Bobkov, Kadri Tiis, Tiiu Pärnits

Läbiviimise koht:

Kokkuleppel

Korraldaja:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Registreerumine:

23. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe
tantsumentoriga ning teavitada sellest ERRSi aadressil toetus@errs.ee.
Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata, suunatakse
väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole
kollektiivil võimalik tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta

Maksumus:

150 € / üks kord

Maksumus sisaldab:

kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, mentori sõidukulu

Osaluslimiit:

Kollektiivil on võimalik meistriklassi tellida kuni kaks korda

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:

Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/2016
lisa 1

Väljund:

Rahvamuusika meistriklass

Eesmärk:

Rahvamuusikaollektiivi liikmete erialaste oskuste arendamine

Sihtgrupp:

Rahvamuusikaansamblid üle Eesti, kõik liigid

Kirjeldus:

Rahvamuusika kollektiivil on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde
ERRS-i poolt tunnustatud rahvamuusikamentor, et arendada pillimeeste
erialaseid oskusi
ERRS-i rahvamuusikamentorid, kelle hulgast on kollektiivil võimalik
valida:
Pille Karras, Jaanus Põlder, Margit Kuhi, Tuule Kann, Tarmo Kivisilla

Läbiviimise koht:

Kokkuleppel

Korraldaja:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Registreerumine:

23. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe
rahvamuusikamentoriga ning teavitada sellest ERRSi aadressil
toetus@errs.ee. Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata,
suunatakse väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole
kollektiivil võimalik tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta

Maksumus:

150 € / üks kord

Maksumus sisaldab:

kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, mentori sõidukulu

Osaluslimiit:

Kollektiivil on võimalik meistriklassi tellida kuni kaks korda

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:

Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/2016
lisa 1

Väljund:

Rahvamuusik ja -tantsija saavad kokku

Eesmärk:

Rahvamuusikute ja rahvatantsijate koostöö arendamine.
Pärimustantsudel põhineva tunni läbiviimine – pillimehe järgi tantsimise
ja tantsuks mängimise oskuste arendamine

Sihtgrupp:

Rahvatantsurühmad üle Eesti, kõik liigid

Kirjeldus:

Rahvatantsurühmal on võimalus kutsuda oma kollektiivi juurde
rahvamuusik, et arendada rahvatantsijate ja rahvamuusikute koostööd
(tantsuks mängimise oskus, pillimehe järgi tantsimise oskus).
Väljundit on võimalik teostada ERRSi poolt välja pakutud või kollektiivi
enda poolt vabalt valitud rahvamuusikuga. Viimasel juhul tuleb eelnevalt
ERRSiga kooskõlastada rahvamuusiku sobivus väljundi teostamiseks.
ERRS-i poolt tunnustatud rahvamuusikud, kelle hulgast on kollektiivil
võimalik valida:
Ain Lindvest (eesti lõõtspill), Jaanus Põlder (viiul), Aivar Arak (kannel),
Enrik Visla (viiul/lõõtspill/karmoška), Juhan Uppin (eesti
lõõtspill/kannel), Tarmo Kivisilla (karmoška/torupill/kannel)

Läbiviimise koht:

Kokkuleppel

Korraldaja:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Registreerumine:

23. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe
rahvamuusikuga ning teavitada sellest ERRSi aadressil toetus@errs.ee.
Kui kokkulepe jääb selleks kuupäevaks saavutamata, suunatakse
väljunditoetus kollektiivile otsetoetuseks.
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole
kollektiivil võimalik tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta

Maksumus:

150 € / üks kord

Maksumus sisaldab:

kuni 5 tundi (a’ 45 min) koolitust, rahvamuusiku sõidukulu

Osaluslimiit:

Kollektiivil on võimalik tellida rahvamuusikut kuni kaks korda

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:

Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/2016
lisa 1

Väljund:

XII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

Eesmärk:

Koolinoorte tantsuline arendamine läbi suhtluse, õpitubade ja
esinemiste.

Sihtgrupp:

Koolinoored (1.-12. klassi tantsurühmad)

Kirjeldus:

Koolinoorte rahvatantsufestival on igakevadine traditsioon, oodatud
sündmus ja vahva kokkusaamiskoht erinevas vanuses tantsulastele.
Festival toimub igal aastal erinevas Eesti paigas. XII koolinoorte
rahvatantsufestivalil kohtutakse Eestimaa südames, Paides! Festivali
raames korraldatakse erinevaid töötubasid, ühiseid tegevusi erinevatele
vanusegruppidele ja kaks kontserti – osalevate rühmade omaloodud
tantsude ning pärimus- ja autoritantsude kontsert

Toimumise aeg:

5.-6.mai 2018

Läbiviimise koht:

Paide

Korraldaja:

Pelgulinna Haridusselts ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Registreerumine:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole
kollektiivil võimalik tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta

Maksumus:

20 €/ inimese kohta

Maksumus sisaldab:

koolitust, majutust, toitlustust

Osaluslimiit:

700 osalejat

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:

Rahvatantsu ja rahvamuusika sündmuste korraldamises osalemine ja
elluviimine.
Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/2016
lisa 1

Väljund:

Traditsioonilise tantsu festival Sabatants

Eesmärk:

Pakkuda pärimustantsu huvilistele võimalust õppida ehedaid
rahvatantse vahetus keskkonnas: elava muusikaga õpitubade ning
tantsuõhtute kaudu. Suunata huvilisi mõtestama ja mõtisklema
pärimustantsukultuuri olemuse ning eripärade üle hommikuste
ettekanne-vestlusring-seminaride kaudu.

Sihtgrupp:

Rahvatantsurühmade juhendajad, harrastajad ja rahvamuusikud.

Kirjeldus:

Festival hõlmab:
• Õpitubasid, kus aidatakse põhisammudega ree peale saada või
selgeks õppida mõned keerulisemad ja vähem tuntud tantsud.
• Kolm tantsuklubi formaadis õhtut, kus saab pikalt ja põhjalikult
tantsida nii uusi kui ka vanu ja tuttavaid tantse, nii meilt kui mujalt.
• Hommikusi seminare, kus tulevad jutuks väliskülaliste tantsud,
muusika, kultuur ja traditsioonid.
Lisainformatsioon: http://sabatants.ee/et/sabatants-2017/

Toimumise aeg:

27.-30.04 2018

Läbiviimise koht:

Tallinn, Erinevate tubade Klubi Telliskivi Loomelinnakus

Korraldaja:

MTÜ Sabatants

Registreerumine:

kristiina@sabatants.ee

Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole kollektiivil võimalik tehtud
otsust peale 30. oktoobrit enam muuta
Maksumus:

30 €/ inimese kohta

Maksumus sisaldab:

sissepääs kõikidele festivali tegevustele: 2 hommikust seminari, 6
õpituba (pikkustega 2h ja 2,5h), 4 tantsuklubi.

Osaluslimiit:

500 osalejat

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:
Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine (rahvatantsu ja rahvamuusika alaste kompetentside järjepidev
arendamine; koostöö teiste valdkonnas koolitusi korraldavate asutuste ja organisatsioonidega).

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2015/2016
lisa 1

Väljund:

Rahvamuusikapidu 2018

Eesmärk:

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele rahvamuusikaansamblitele ja
üksikpillimeestele väljundi pakkumine Pillipidude vahelisel ajal. Hoida ja
arendada mängijate oskusi (koosmäng, individuaalne pilli käsitsemine,
uute lugude õppimine, rahvamuusika alase silmaringi laiendamine,
esinemiskogemuse saamine).

Sihtgrupp:

Rahvamuusikud, pillimängijad, rahvamuusikaansamblid igas vanuses ja
üle Eesti. Sündmus on eriti soovitatav laulu- ja tantsupeo protsessis
osalevatele rahvamuusikakollektiividele, kes soovivad osaleda 2019.
aasta laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapeol.

Kirjeldus:

Sündmus on järg 2016. aastal Türil toimunud Rahvamuusikapeole.
Neljapäeval, 28.06 ja reedel, 29.06 toimuvad Türi Kultuurikeskuses
koondorkestri proovid ja õpitoad pilliliikide kaupa. Reede õhtul toimub
osalevate ansamblite ja pillimeeste kontsert Kultuurikeskuses.
Laupäeval, 30.06 toimub Türi laululaval suur rahvamuusikakontsert, kus
kantakse ette eelmistel päevadel harjutatud repertuaari.
Rahvamuusikapeol tehakse tutvust ka 2019. aasta laulu- ja tantsupeo
rahvamuusikapeo (Pillipeo) repertuaariga. Ööbimine ja toitlustamine
toimub Kultuurikeskuse vahetus läheduses asuvas Türi Põhikoolis.

Toimumise aeg:

28. – 30. juuni 2018 (võimalus lahkuda ka 1. Juulil)

Läbiviimise koht:

Türi

Korraldaja:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, koostöös Türi Vallavalitsuse ja
Türi Kultuurikeskusega

Registreerumine:

muusika@errs.ee

Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole kollektiivil võimalik tehtud
otsust peale 30. oktoobrit enam muuta
Maksumus:

20 eurot / inimene

Maksumus sisaldab:

Õppetöös osalemine, majutus, korralduskulud, maksumus ei sisalda
toitlustamist!

Osaluslimiit:

400 osalejat

Millist arengukava
eesmärki arendatakse:
Mitmekülgse, kvaliteetse ja valdkonna vajadustele vastava koolitus ja
nõustamissüsteemi arendamine (rahvamuusikaalaste kompetentside järjepidev arendamine; tõstab
ansamblite kvaliteeti ja motivatsiooni tegeleda rahvamuusikaga)

