Kulttuuritapahtumia
Virossa 2012

Kulttuuri kutsuu!

www.visitestonia.com
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PUOLA

Tutustu Viroon

UKRAINA

Viron tasavalta
(viroksi Eesti Vabariik)

Pinta-ala:

45 227 km2

Asukasluku:

1,36 miljoonaa
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Kulttuurin
liekki roihuaa
Virossa läpi
vuoden!
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Pääkaupunki:

Tallinna (asukkaita 405 000)

Virallinen kieli:

Viro

Valuutta:

Euro (alkaen 1.1.2011)

Hallitusmuoto:

Edustuksellinen demokratia

Kansallispäivä:

24. helmikuuta (itsenäisyyspäivä)

Kansallislintu:

Haarapääsky

Kansalliskukka:

Ruiskukka

Viro on Naton ja Euroopan unionin jäsen, kuuluen
Schengen-maiden alueeseen.
Maa sijaitsee samalla aikavyöhykkeellä kuin
Suomikin (GMT +02:00).
Viron kansainvälinen suuntanumero on +372.
Maasta ulos soitettaessa valitse alkuun 00.

Vuoteen 2012 astuttaessa Tallinna ojensi
eurooppalaisen
kulttuuripääkaupunkiuden
viestikapulan kahdelle kovin eri puolilla maanosaamme sijaitsevalle kaupungille: Portugalin
Guimarãesille ja Slovenian Mariborille. Tuon
kaksikon maantieteellinen ja kulttuuritaustainen erilaisuus on kuin Viro itse – maan eri laidoilla voi kohdata mitä erilaisempia taitelijoita
ja tapahtumia. Kaikkia niitä yhdistää silti yksi
kultainen ajatus: liekin lailla roihuava tekemisen ja esittämisen ilo.
Suomalaismatkalijalle kulttuurintäyteinen Viro
on lähempänä kuin uskoisikaan. Merentakaiseen naapuriin ja sen eri maakuntiin voi ympäri
vuoden pistäytyä vierailulle joko viikonlopuksi
tai miksei vähän pidemmäksikin aikaa. Hyvät
linja-auto-, juna- ja myös peninkulmamaisin
harppauksin kehittyvät lentoyhteydet palvelevat Tallinnan ulkopuolisestakin kulttuurielämästä kiinnostuneita. Ja juuri kulttuurihan on
se tekijä, joka herättää pienemmätkin idylliset
kaupungit, kylät ja historialliset kartanot alkuperäiseen loistoonsa.

Mukavaa tekemistä ja elämyksiä riittää siis
moneen makuun, sillä jokainen vuosi on oikeastaan virolaisille aito kulttuurivuosi. Osaa
tapahtumista voi kuka tahansa seurata täysin
ilmaiseksi, mutta nekin kulttuuritilaisuudet, joiden nauttimisesta on hieman maksettava, ovat
suomalaisille helposti lähestyttävissä. Lippuja
voi ostaa joko paikan päältä, kätevästi netin
kautta ennakkoon (www.piletilevi.ee palvelee
myös suomen kielellä), Helsingissä sijaitsevista
lipunmyyntipisteistä (LippuRex Lasipalatsissa
ja infopiste Kamppi-keskuksessa) tai miltä tahansa Statoilin huoltoasemalta Virossa.
Toivomme, että tämä virolaisen kulttuurivuoden 2012 suurimmista tapahtumista kertova
esite on hyödyksesi ja innoittajaksesi matkalla
elämysten Viroon. Lisätietoja ja ajankohtaisia
kulttuurialan uutisia suomeksi löydät myös
nettiosoitteesta www.visitestonia.com.
Tere tulemast!

Tutustu Viroon
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Dokumenttielokuvien 		
festivaali DocPoint 		
Tallinn

Talviset
kansantanssifestivaalit

Kultakala 2012
-pilkkikilpailu

2.-4. helmikuuta

18. helmikuuta

26.-29. tammikuuta

Viljandi

Virolaisia kuumia kansantanssirytmejä voi
aistia myös keskellä talvella. Viljandin tapahtuma on Viron suurin ja vanhin laatuaan, sillä sen
puitteissa on esityksiä ja opintotupia järjestetty
jo vuodesta 1998. Sekä kaupungin ulko- että
sisätilat viikonlopuksi valloittavan tapahtuman
huipennus on tänäkin vuonna kaupungin
keskustan läpäisevä juhlakulkue, joka päättyy
suureen esiintyjien ja yleisön väliseen - jopa
1000 osallistujan - yhteistanssiin.
http://talvinetantsupidu.viljandimaa.ee

Kultakala 2012 on Baltian maiden suurin kaikille avoin pilkkikalastuskilpailu, jossa pyydetään ennalta merkittyjä kilpailukaloja. Raha- ja
matkapalkintojen ohella tarjolla on musiikkia,
käsityö- ja kalastustarvikkeiden myyntiä sekä
markkina- että kirpputorihenkisesti, kalastustaitojen opintotupaesityksiä sekä muuta
viihdeohjelmaa koko perheelle.
www.kuldkala.ee

Elokuvateatterit Artis ja Sõprus sekä taidemuseo Kumun luentosali, Tallinna
Jo 10 vuoden ikään Suomenlahden pohjoisrannalla ennättänyt DocPoint-dokumenttielokuvafestivaali on laajentunut myös Tallinnassa
säännöllisesti järjestettäväksi yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti kantaa ottavien filmien
ja filmintekijöiden kavalkaadiksi. Festivaali
tuo kaupunkiin kolmatta kertaa ajankohtaisia
aiheita peilaavien dokumenttifilmien parhaimmiston.
www.docpoint.ee

Barokkimusiikin festivaali
28. tammikuuta – 4. helmikuuta
Tallinnan ja Jõhvin konserttisalit

FIS:n hiihdon 			
maailmancupin 			
osakilpailu
21.-22. tammikuuta

Tehvandin talviurheilukeskus, Otepää
Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n maailmancupin osakilpailu hiihdetään Tehvandin urheilukeskuksen laduilla. Sprinttilähtöjen ohella
miehet kisaavat 15 km:n ja naiset 10 km:n
matkoilla perinteistä tyyliä käyttäen. Maailman
huiput ovat läsnä, ja kilpailut sekä viikonlopun
runsas oheisohjelma on tehty yleisölle houkuttelevaksi ja helpoksi seurata.
www.owc.ee
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Tammi- ja helmikuun tapahtumat

23. barokkimusiikin festivaali kantaa tänä
vuonna taiteellisen johtajansa, viulistikapelimestari Andres Mustosen nimeä ja
voimakkaan elämyksellistä suhdetta musiikkiin.
MustonenFest – Barokk!? tarjoaa yleisölle
joukon korkeatasoisia konsertteja, erityisen
gurmee-illan ruokailuineen sekä heti avauksessaan loistavan Händellin barokkioopperan
”Julius Caesar”.
www.concert.ee

Kansainvälinen 		
Chopin-pianokilpailu
29. tammikuuta - 5. helmikuuta
Narva ja Tallinna

Vuonna 1997 ensimmäistä kertaa Puolan
suurlähettilään aloitteesta järjestetty kansainvälinen ja erityisesti Itä-Euroopassa arvostettu
kilpailu kokoaa joka toinen vuosi nuoret lahjakkaat pianotaiteilijat Viroon. Chopinin sävellyksille omistettu kilpailu avataan 29.1. Narvan
linnassa ja sen finaali käydään 4. helmikuuta.
Seuraavana päivänä kilpailun parhaimmisto
esiintyy Tallinnassa.
http://chopin.narva.ee/

Viljandi

Rytmisen kilpa- ja
joukkuevoimistelun Miss
Valentine- ja MC-kilpailut
10.-12. helmikuuta
Tartto

Ennen huhti-toukokuussa järjestettäviä rytmisen kilpavoimistelun MM-kisoja kokoontuvat
sekä nuorten että aikuisten luokkien kansainvälinset huiput Viroon. Euroopan suurin
yksilölajitapahtuma “Miss Valentine 2012”
tuo ennätysmäärän notkeutta, rytmitajua ja
liikunnallisen ilmaisun kauneutta Tarttoon.
Viikonlopun aikana kisataan myös rytmisen
joukkuevoimistelun Maailman Cup -osakilpailun paremmuudesta.
www.vkjanika.ee

Tartu Maraton
hiihtokilpailu

Jääfestivaalit

19. helmikuuta

17.- 26. helmikuuta

Kansainväliseen Worldloppet-sarjaan kuuluva
Tartu Maraton on Viron hiihtokulttuurin todellinen symboli. 63 ja 31 km:n reitit tarjoavat
tuhansille hiihdon harrastajille mahdollisuuden mitata kuntoaan ammattilaisia vastaan.
Tapahtumapäivänä naiset voivat halutessaan osallistua myös kevyempään 16 km:n
TervisPlus-kuntohiihtoon ja jo viikkoa ennen eli
12.2. kilpaillaan täyspitkällä reitillä ensimmäistä kertaa nelihenkisin joukkuein viestimaratonin voitosta.
www.tartumaraton.ee

Pärnu

Talvinen kylpyläkaupunki herää kymmeneksi
päiväksi iloisen kesämeiningin henkeen. Festivaalit tarjoavat tapahtumia ja iloa jokaiselle
iästä riippumatta – ohjelmassa on niin retkiä ja
urheilutapahtumia, musiikkia ja tanssia, teatteria ja käsityötä, jää- ja tuliesityksiä, lumipiknikkejä kuin rekiajeluakin. Festivaalin kruununa
vietetään 24.2. Viron itsenäisyyspäivää.
www.icefest.eu

Tehvandin talviurheilukeskus, Otepää

Helmikuun tapahtumat
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Jõhvin balettifestivaali

Museoiden yö

17.-20. toukokuuta

19. toukokuuta

Jõhvin balettifestivaalista on nopeasti muodostumassa perinne, joka itä-virolaisessa
kaupungissa tuo yleisön eteen sekä venäläisen
että eurooppalaisen klassisen tanssiteatterin
parhaimmistoa. Vuoden 2012 festivaalin
pääesiintyjä on Mihailovski-teatterin baletti
Pietarista.
www.concert.ee

Virossa juhlitaan eurooppalaisen esimerkin innoittamana tänä keväänä neljättä Museoiden
yötä. Tapahtumaan ilmoittautuneet museot
ja muut perinnettä taltioivat laitokset avaavat
teemapäivänä maksutta ovensa yleisölle kello
18-23. Vuoden 2012 tapahtuman tunnuslause on ”Yössä on elokuvia”.
www.oo.muuseum.ee

Jõhvin konserttitalo, Itä-Virumaa

Tallinn Music Week

Jazzkaar

29.-31. maaliskuuta

20.-28. huhtikuuta

Viron popmusiikin piirit ovat pienet ja kuohuvat. Tallinn Music Week kokoaa kaupunkiin
kaikki alan keskeiset vaikuttajat, sekä kutsuu
paikalle musiikkituottajia ja -managereita
ympäri maailmaa oppimaan ja saamaan tietoa
virolaisesta musiikkielämästä.
www.tallinnmusicweek.ee

Jazzkaar on vuosien mittaan laajentunut lähes
ympärivuotiseksi laadukkaan jazz-musiikin tapahtumaketjuksi, joka hyödyntää tehokkaasti
Tallinnan kaupunkitilaa ja sen eri ympäristöjä.
Vuoden 2012 keväisen päätapahtuman huippuesiintyjänä on festivaalien historian yksi suosituimmista artisteista, norjalainen saksofonisti
Jan Garbarek uusine yhtyeineen. Yleisön korvia
saapuu samettisella äänellään hivelemään
myös amerikkalainen nuoren polven jazz-diiva
Lizz Wright sekä englantilainen klubimusiikin
helmi The Brand New Heavies.
www.jazzkaar.ee

Tallinna

Simpel Session
Huhtikuu

Saku Suurhalli ja elokuvateatterit, Tallinna
Simpel Session on nimi, jonka extreme-urheilumaailmassa tietävät kaikki. Jo 12.
kertaa Virossa järjestetään Euroopan suurin
BMX-temppupyöräily- ja skeittikisa, jota
internetissä seuraa jopa miljoona asiasta kiinnostunutta. Tallinnaan kokoontuu lähes 200
rullalautamestaria ja BMX-taituria sekä tuhansia nuoria, jotka fanittavat heidän esityksiään.
www.session.ee

Võhandun
melontamaraton
21. huhtikuuta
Võhandu-joki, Võrun ja Põlvan maakunnat
Noin 100 km:n pituinen Võhandun melontamaraton on yksi rankimmista sekä maisemiltaan kauneimmista lajin kilpailuista Euroopassa. Võhandu-joki tarjoaa osallistujille haasteita
ja ääriolosuhteita, mutta myös inspiroivia
elämyksiä. Lähtö on Tamula-järvellä Võrun
kaupungissa, maali puolestaan sijaitsee Põlvan
maakunnassa Võõpsussa.
www.vohandumaraton.ee
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Maalis-, huhti- ja toukokuun tapahtumat

Estonian Cycling
-viikonloppu

Tallinna

25.-27. toukokuuta
Tartto

Kilpa- ja kuntopyöräilijät ympäri Eurooppaa
kokoontuvat toukokuun viimeisenä viikonloppuna Tarttoon. Ammattilaiset polkevat
kaupunkiin pe 25.5. 180 km:n maantiekisan
myötä Tallinnasta. Lauantai-aamupäivä kuluu
leikkimielisesti lasten pyöräilytaitoja mitatessa
ja iltapäivällä vuorossa on vauhdikas Viron
ja Euroopan kilpapyöräilijöiden 125 km:n
kaupunkiratakisa. Sunnuntaina etelä-Viron tiet
Tartosta Otepäähän ja Elvaan sekä takaisin
ovat täynnänsä kaksipyöräisiä, kun Baltian
suurimman pyöräilytapahtuman reitit - 135 ja
65 km – vetävät puoleensa yli 4000 kilpailijaa
ja kuntoilijaa.
www.tartumaraton.ee

Tarton keväiset
opiskelijapäivät
25. huhtikuuta - 1. toukokuuta
Tartto

Tarton keväiset opiskelijapäivät ovat hilpeä
sekoitus wappuun valmistautumista sekä kaupunkilaisten ja turistienkin viereltä nautittavaksi järjestettyä viihdeohjelmaa konsertteineen,
kumivenesouteluineen, Akateemisen Wartin
-tyyppisine viestijuoksukisoineen, yömusiikkifestareineen ja mäkiautokisoineen.
www.studentdays.ee

Museot ympäri Viroa

Türin kukkamessut
18.-20. toukokuuta
Türi

Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan Türin kukkamessut on järjestetty keväisen puutarhanhoitokauden vilkkaimpaan aikaan. Messuilla
alan yritykset, taimitarhat, yksityiset puutarhurit sekä käsityöosaajat – yhteensä liki 800
kaupittelijaa - kohtaavat toisensa sekä markkinahenkisen yleisön mielekkään viihdeohjelman
kohottaessa tunnelmaa.
www.lillelaat.tyri.ee

Tallinnan
Vanhankaupungin päivät
26. toukokuuta – 2. kesäkuuta
Tallinna

Vanhankaupungin päivät ovat kulttuuritapahtumillaan rikastaneet Tallinnan myöhäiskeskiaikaista sydäntä jo kolmen vuosikymmenen
ajan. Raatihuoneenaukio, keskiaikaiset kadut
sekä vuonna 2012 erityisesti talojen väliin
tavallisesti vieraiden silmiltä piiloon jäävät
sisäpihat täyttyvät konserteista, teatteri- ja
tanssiesityksistä, käsityömestarien myyjäisistä
sekä kymmenistä muista historiallista ilmapiiriä
luovista ja kunnioittavista tapahtumista.
www.vanalinnapaevad.ee

Touko- ja kesäkuun tapahtumat
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Vesifestivaalit

Jänedan puutarha- ja
kukkamessut

21.-24. kesäkuuta
Pärnu

1.-3. kesäkuuta
Jäneda

Puutarha- ja kukkamessut tuovat Länsi-Virumaalla sijaitsevaan Jänedan kylään runsaasti
puutarhanhoidosta ja kukkien hoidosta
kiinnostuneita sekä kaunista luontoa arvostavia ihmisiä. Kolmen päivän aikana liki 15.000
vierailijaa pistäytyy erilaisissa näyttelyissä,
myyntinäyttelyissä ja messuosastoilla. Tapahtumasta voi saada ideoita kotipihan ja puutarhan
kaunistamiseen sekä niiden viihtyisämmäksi
muuttamiseen.
www.janedaturism.ee

Grillfest
8.-9. kesäkuuta
Pärnu

Grillfest-tapahtuma edistää ja esittelee virolaista ruokakulttuuria laadukkaana ja sosiaalisena
ajanviettotapana erilaisten teemaravintoloiden
sekä pientuottajien elintarvikkeita esittelevän
Hyvää Ruokaa -markkinatorin välityksellä.
Tapahtumassa ratkotaan myös Viron Grillausmestari sekä Viron Mestarionkija -titteleiden
tämänkesäiset voittajat.
www.grillfest.ee

Saarenmaan Velotuur
12.-16. kesäkuuta

Manner-Viron ja Saarenmaan tiet
Jo vuodesta 1957 kilpailtu Viron oma ”Tour de
France” on Pohjoismaiden vanhimpiin kuuluva
ja Baltian maiden ainoa kansainvälinen maantiepyöräilijöiden joukkuekilpailu. Viisipäiväisen
etappikisan kokonaispituus on 524 km, ja se
ajetaan reitillä Tartto – Viljandi – Rapla – Liiva
– Kuressaare.
www.saaremaavelotuur.ee
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Kesäkuun tapahtumat

Foto: Toomas Dettenborn

Watergate-vesifestivaalit avaavat virallisesti
Pärnun kesän. Konsertit, erilaiset urheilutapahtumat sekä perheen pienemmille ja vähän
suuremmillekin suunnatut ohjelmanumerot
täyttävät kaupungin kadut, aukiot ja pihat.
www.watergate.ee

Rabarock

Hard Rock Camp

15.-16. kesäkuuta

29.-30.kesäkuuta

Järvakandi, Raplamaa

Viron suurin kansainvälinen rock-musiikkifestivaali tuo tuhansiin kohoavan yleisönsä eteen
sekä kansainvälisiä huippuesiintyjiä että virolaisyhtyeiden kirkkaimman parhaimmiston.
www.rabarock.ee

Miesten laulujuhlat
15.-17. kesäkuuta
Tarton laulukenttä

Pohjoismaiden sekä Baltian alueen mies- ja
poikakuoroja yhdistävä laulutapahtuma
järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2006.
Jykevä-äänisten kuorojen esityksiä voi viikonlopun aikana kuulla eri puolilla kaupunkia.
Juhlava pääkonsertti lauantaina 16. kesäkuuta
mahduttaa Tarton laululavalle jopa 4000 laulajaa sekä katsomoon 10 000 kuulijaa.
www.tartu2012.eu

Vana-Vigala, Raplamaa
Raskaan metallimusiikin ystävien ”kesäleiri”
järjestetään jo 11. kertaa Raplamaan lounaisnurkassa sijaitsevassa Vana-Vigalan kylässä.
Kaksipäiväisen tapahtuman esiintyjäkaarti on
kotoisin sekä Virosta että ulkomailta, järjestäjien tarkoituksena on kerätä kahdelle lavalle
reilut parikymmentä yhtyettä. Ensimmäisiksi
kesän 2012 festareiden esiintyjiksi on vahvistettu sveitsiäinen Sybreed, ruotsalainen Dawn
of Oblivion sekä Puolasta saapuva Devilish
Impressions.
www.hardrocklaager.ee

2.-5. heinäkuuta
Rakvere

Baltoscandal on korkeatasoinen ja dramaturgialtaan monipuolinen nykyesitysten kansainvälinen festivaali, jossa genrerajat ylittyvät niin
esitysten sisällä kuin välilläkin. Mukaan mahtuu
tanssin, teatterin, musiikki- ja kuvataiteen
perustoille rakennettuja esityksiä eri puolilta
maailmaa. Esityksiä ja opintotupien antia voi
seurata sekä teatterisalissa että kaupungin
kaduilla ja aukioilla. Iltaisin taiteilijat, tuottajat,
kriitikot ja yleisö kokoontuvat festivaaliklubiin,
jossa juhlintaa säestää aina elävä musiikki.
www.baltoscandal.ee

4.-7. heinäkuuta

Tallinnan laululavan kenttä

16.-17. kesäkuuta

Pieni ja sympaattinen jazz-festivaali järjestetään vuonna 2012 jo viidettä kertaa. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana yleisö voi nauttia
Viron parhaiden jazz-muusikoiden esiintymisistä.

Baltoscandal

”Õllesummer”
olutfestivaali

Sõru Jazz
Sõrun satama, Hiiumaa

vierailijoille monenlaista viihdettä ja kaupantekoa. Tämänkesäisten päivien tunnuslauseena
on ”Hansapäivät palaavat juurilleen”.
www.visitparnu.com

Pärnun Hansapäivät
29. kesäkuuta – 1. heinäkuuta
Pärnu

Pärnun jokavuotiset Hansapäivät tuovat rantalomailijoiden keskuuteen henkäyksen vanhan
hansakaupungin markkina- ja kaupankäyntiperinteitä. Uuden ilmeen saaneella Vallikäärun
niityllä tarjotaan sekä kaupunkilaisille että

Baltian maiden suurin olutfestivaali Õllesummer on myös parhaat virolaiset rock-, pop- ja
jazz-artistit esiintymään kokoava musiikkitapahtuma. Laululavan mittavalla festivaalialueella on ruoan ja juoman ystäville tarjolla eri
kansallisuuskeittiöiden herkkuja sekä yli 70 eri
olut- ja siiderilaatua. Kesän 2012 tapahtuman
viihdetarjontaa täydentää suurin koskaan
Virossa pystytetty ulkoilmativoli – liki 5000
neliömetrin alalle levittäytyvä ruotsalaislähtöinen huvipuisto 35 laitteineen.
www.ollesummer.ee

Kesä- ja heinäkuun tapahtumat
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Muhun tulevaisuuden
musiikin festivaalit
”JUU JÄÄB“
4.-8. heinäkuuta

Muhun ja Abrukan piensaaret, Saarenmaa
Jazzpainotteinen tulevaisuuden musiikin
festivaali ”Juu Jääb“ järjestetään pääasiassa
kuvankauniilla Muhun saarella. Joka kesä
tämä pieni käsityöläissaari kokoaa yhteen sekä
Virosta että ulkomailta musiikin ystäviä, jotka
haluavat juhlistaa vanhojen maatilojen pihalla
esitettävää – ammoisten puiden, luonnonkiviseinien ja ruokokattojen hengestä inspiraatiota
ammentavan musiikin tunnelmaa.
www.nordicsounds.ee

Keskiaikapäivät
5.-8. heinäkuuta
Tallinna

Keskiaikainen Tallinna herää taas henkiin, kun
vanhojen käsityötaitojen mestarit esittelevät
aikakauden teeman mukaisissa asuissaan taitojaan ja myyvät tuotteitaan Vanhankaupungin
katujen varsilla.
www.folkart.ee

American Beauty Car Show
6.-8. heinäkuuta

Haapsalu, Läänemaa
American Beauty Car Show on Baltian maiden
suurin amerikkalaisten autojen harrastajatapahtuma. Shown osia ovat autonäyttely,
kokoontumisajo oheisohjelmineen sekä
kiihdytyskilpailu.
www.american.ee

Haapsalun Vanhan
musiikin festivaali
11.-15. heinäkuuta
Haapsalu

Vanhan musiikin festivaali on yksi oman
tyylisuuntansa tunnustetuimpia tapahtumia
Virossa. Keskiaikaisten tapojen ja pukeutumi
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sen värittämä festivaali haluaa luoda läheisiä
siteitä yleisön, ammattimuusikoiden ja näiden
esittämän musiikin välille korkeatasoisten
esitysten avulla.
www.festivals.ee

Võru Folk
kansanperinnefestivaali
12.-15. heinäkuuta
Võru

Võrun kansanperinnefestivaali täyttää
etelävirolaisen kaupungin tanssilla ja laululla.
Tapahtuma kunnioittaa, säilyttää ja välittää
paikallista kansanperinnettä jälkipolville
samalla kun yleisö voi tuntea itsensä avatuksi
kulttuurien väliselle vuoropuhelulle ja tutustua
myös vieraiden maiden tapoihin.
www.vorufolkloor.ee

Hiiu Folk
kansanmusiikkitapahtuma

Tarton Hansapäivät

19.-22. heinäkuuta

Tartto

Hiiumaan kansanmusiikkitapahtuma on
kasvanut ja kehittynyt jatkuvasti aloitusvuodestaan 2005. Festivaali koostuu konserteista,
tanssiesityksistä ja työpajoista sekä vierailijoille
järjestettävistä luontoretkistä. Suosiostaan
huolimatta Hiiu Folk on onnistunut välttämään
suurten massatapahtumien erilaisia lieveilmiöitä, minkä ansiosta erityisesti paikalliset artistit
kiittävät sen tunnelmaa.
www.hiiufolk.ee

Tarton Hansapäivät tarjoavat sekä aikuisille
että lapsille osallistumisen elämyksiä. Päivien perusajatuksena on tutustuttaa ihmiset
kaupungin historiaan ja virolaiseen kansanperinteeseen sekä vaihtaa kokemuksia eri
kulttuurien edustajien kanssa. Vuoden 2012
tapahtuma on jaettu teemoittain kaupunkikortteleihin – tutustua voi mm. jokikaupunkiin, lastenkaupunkiin, maaseutukaupunkiin,
tiedekaupunkiin jne. Ohjelmassa on myös
näyttävä paraati, markkinat, konsertteja ja
paljon muuta.
www.hansapaevad.ee

Kassarin saari, Hiiumaa

Järven musiikkipäivät

Tallinnan meripäivät

26. heinäkuuta – 2. elokuuta
Pärnu

13.-15. heinäkuuta
Tallinna

Huikea kaupunkilaisten merenrantafestivaali
sisältää paljon teemaan liittyvää ohjelmaa –
laiva-ajeluita, konsertteja, markkinat sekä kaikenlaista tekemistä koko perheelle. Festivaalipaikkoja yhdistää Kulttuurikilometriksi nimetty
ja merenrantaa seuraileva kävelypromenadi, ja
tapahtumien yhtenä keskipisteenä on vuoden
alkupuolella Lentosataman arkkitehtuurilliseen
maamerkkiin eli vesilentokoneiden entisöityyn
suurhalliin avattu Viron merenkulkumuseo.
www.tallinnamerepaevad.ee

Saarenmaan Oopperajuhlat
16.-22. heinäkuuta
Kuressaare

Jo 13. kertaa järjestettävien oopperajuhlien
tapahtumat levittäytyvät Kuressaaren linnan
pihapiiristä myös sen ympäristöön. Konsertteja
pidetään niin kartanorakennuksissa kuin kirkoissakin eri puolilla saarta. Kesän 2012 pääesiintyjiä ovat oopperateatteriryhmä Helikon
Moskovasta sekä omat maailmantähtemme
Karita Mattila (yhteisgaalakonsertti 19.7.) ja
Monica Groop (konsertit 16.7. ja 17.7.)
www.concert.ee

20.-22. heinäkuuta

Auto24 Rally Estonia
20.-21. heinäkuuta

Otepää ja Etelä-Viron tiet
Kansainvälinen, nopea ja yleisölle sekä kilpailijoille mieleinen ralli, johon rattimestarit
saapuvat testaamaan ajokkejaan ennen Suomen MM-osakilpailua. Etelä-Viron sorateillä
voi nähdä rallitähtiä mm. Virosta, Suomesta,
Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Ennen WRCluokan autoja erikoiskoepätkillä ajetaan Kansainvälisen autoliiton FIA:n virallinen Historicluokan EM-sarjan osakilpailu.
www.rallyestonia.com

Yksi Pärnun musiikkikesän tärkeimmistä tapahtumista on kansainväliset Järven musiikkipäivät. Niiden sisältönä on erittäin korkeatasoinen
kapellimestari- ja orkesterinjohtajakoulutus,
sekä päiville osallistuvien muusikoiden tilapäisesti muodostamien kokoonpanojen esittämät
yllätykselliset konsertit. Festivaalin taiteellisesta
puolesta vastaavat kapellimestarit Neeme,
Paavo ja Kristjan Järvi.
http://jarvifestival.ee/

Kansainvälinen
urkumusiikin festivaali
26.heinäkuuta – 5.elokuuta
Tallinna

Urkujuhlat ovat yksi nykyaikaisen Viron pitkäikäisimmistä musiikkifestivaaleista. Vuodesta 1987 lähtien tapahtuman sydämenä on
toiminut Niguliste, yksi Tallinnan hienoimmista
historiallisista kirkoista, jonka varallisuuteen
kuuluvat mm. korvaamattoman arvokkaat
fragmentit Bernd Notken Kuolemantanssimaalauksesta (1466) sekä saksalaismestari
Hermen Roden tekemä kirkon pääalttari
(1478–81). Urkufestivaalin primus motor ja
taiteellinen johtaja on urkuri Andres Uibo.
www.concert.ee/orelifestival

Heinä- ja elokuun tapahtumat
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Rantakansan
perinnefestivaali

Kuressaaren meripäivät

28.-29.heinäkuuta

Kuressaare, Saarenmaa

Rantakansan perinnefestivaali esittelee Viron
rantakylissä elävien ihmisten arkea, kädentaitoja ja perinteitä. Ohjelmistossa on työpajoja,
esityksiä, konsertteja ja näyttelyitä. Rantakansan museon piha-alueella pidetään perinteiset
kala- ja käsityömarkkinat.
www.rannarahvamuuseum.ee

Kuressaaren ohjelmallinen viikonloppu on osa
laajempaa Saarenmaan Meriviikkoa, jonka
tapahtumat nivoutuvat merellisten teemojen
ympärille. Päivien aikana järjestetään käsityö- ja antiikkimarkkinat, lukuisia konsertteja,
urheilu- ja grillauskilpailuja, historia-aiheisia
seminaareja ym.
www.merepaevad.ee

Viimsin niemi

Kuressaaren
kamarimusiikkipäivät
31. heinäkuuta - 4. elokuuta
Eri puolilla Saarenmaata

Viljandin
perinnemusiikkifestivaalit
26.-29. heinäkuuta
Viljandi

Kahdettakymmenettä tapahtumavuottaan
juhlistavan festivaalin tunnuslause on ”Miehen laulu”. Neljän päivän ja myöhäisillan
ajan kaupunki pulppuaa iloista tunnelmaa,
perinnemusiikkia sekä vanhoja miehisten laulujen sointuja, jotka sytyttävät hengen palon
sekä heissä itsessään että heitä kuuntelevissa
naisissa ja lapsissa.
www.folk.ee

Jõgevatreff
26.-29. heinäkuuta
Kuremaa, Jõgevamaa

Tuhannet moottoripyöräilijät ovat vuodesta
1992 lähtien kokoontuneet kesäisin Kuremaalle. Tapahtumapäivien aikana kuullaan
joka ilta elävää musiikkia. Torstai- ja perjantaipäivien ohjelman lomassa osallistujat voivat
tehdä päiväretkiä erilaisiin mielenkiintoisiin
nähtävyyskohteisiin Virossa (järjestäjät jakavat
ajo-ohjeita). Lisäksi päivien sisältöön kuuluu
kilpailuja, retkiä, saunomista sekä erilaisten
ruokien ja oluiden maistelua.
www.jogevamc.ee
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Kuressaaren kamarimusiikkipäiviä voi syystä
kutsua koko Saarenmaan musiikkitapahtumien
äidiksi. Viime vuosina festivaali on saanut entistäkin enemmän kansainvälistä väriä, ja sen
esiintyjinä on vieraillut monia kuuluisia solisteja
ja kamarimusiikkiyhtyeitä.
www.kammerfest.ee

Leigon järvimusiikki
-konserttipäivät
3.-4. elokuuta

Leigon turismitila, Lutiken kylä, Otepää
Leigon ulkoilmakonsertit pidetään järven
keskellä olevalle saarelle rakennetulla lavalla,
tuhansien kuulijoiden seuratessa niitä järven
törmältä. Esityksissä yhdistyy musiikillinen ja
maisemallinen seikkailu, joka tavoittelee tuliinstallaatioiden, veden ja äänen harmoniaa.
Ilta kulminoituu ilotulitukseen.
www.leigo.ee

3.-4. elokuuta

Valkoisen daamin päivät
3.-5. elokuuta
Haapsalu

Elokuun öinä piispanlinnan kappelin ikkunoihin ilmestyvän haamun, Valkoisen daamin,
mukaan nimetty kansankulttuuritapahtuma.
Viikonlopun aikana kaupungin pääkadulla ja
eri tiloissa järjestetään konsertteja ja näyttelyitä sekä pidetään käsityömarkkinat. Kesän
2012 erikoisuuksina ovat 5.8. järjestettävä
kutomiskilpailu sekä Haapsalun symbolina
toimivien huivien teemallinen muotinäytös.
www.westest.ee

Setukaisten
kuningaskunnan päivä
4. elokuuta
Setomaa

Kerran vuodessa juhlitaan Eestin kaakkoisnurkan Setomaalla Setukaisten kuningaskunnan
päivää, jolloin tämä pieni etninen kansallisuusheimo kokoontuu laulamaan ja tanssimaan.
Tuona päivänä setukaiset julistavat alueensa
kuningaskunnaksi ja valitsevat joukostaan
Yli-sootskan eli setukaisten kuninkaan Pekon
sijaisen maan päälle.
http://kuningriik.setomaa.ee/

Kärdlan 15 kahvilan päivä
4. elokuuta

Kärdlan kaupunki, Hiiumaa
Tapahtumapäivän ajaksi perustetaan Kärdlaan
15 tilapäistä ja sympaattista kahvilaa. Ne kaikki tarjoavat iltapäivän ja illan tunteina vierailijoille hyvää kahvia ja kotoisia leivonnaisia.
Myös kaupungin keskusaukiolla on ohjelmaa
ja infopiste.
www.15kohvikut.ee

Viru Folk
10.-12. elokuuta

Käsmun kylä, Lahemaan kansallispuisto
Kansanmusiikkifestivaali antaa Lahemaan
kauniille rantakylälle kolmeksi päiväksi aivan
uuden olemuksen ja tunnelman, kun kylän
katukuvaa elävöittävät lukuisat pikkukahvilat,
käsityötori ja pyörätaksit. Kulttuuriohjelma tarjoaa yleisölle elokuvia ja runonlausuntaa sekä
musiikillisia helmiä mm. kanadalaisen Melanie
Dekkerin ja suomalaisen Alamaailman Vasarat
-yhtyeen muodossa. Lähiympäristöön voi päivien aikana tehdä myös ohjattuja luontoretkiä.
www.virufolk.ee

Elokuun tapahtumat
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Narvan historiallinen
festivaali “Narvan taistelu”

Blues-festivaali
“Augustibluus”

SEB Tallinna maraton

Viljandin kitarafestivaali

8.-9. syyskuuta

17.-18. elokuuta

Tallinna

18.-22. syyskuuta

10.-12. elokuuta

SEB Tallinna maraton on Baltian maiden suurin
koko perheen massaliikuntatapahtuma (päivän
eri tapahtumiin osallistui viime vuonna yhteensä 17 884 juoksijaa). Pääkilpailun eli reilun 42
km:n maratonmatkan ohella ohjelmassa on 10
km:n mittainen cityjuoksu, jonka voi taivaltaa
myös kävellen joko sauvojen kanssa tai ilman.
Myös lapsille on omia juoksukilpailuja.
www.jooks.ee

Festivaali edistää improvisaatiolle keskittyvää
ja tyylisuuntien raja-aidat ylittävää kitaramusisointia. Edellisvuosien esiintyjinä ovat
loistaneet niin paikalliset, pohjoismaiset kuin
Atlantin takaa tulleetkin kitaravirtuoosit.
www.viljandiguitar.ee

Narva

Kesän suurtapahtuma herättää eloon Pohjan
sodan aikaiset olosuhteet. Kolmipäiväisen festivaalin kohokohtana on asiaan perehtyneiden
harrastajien esittämä, Ruotsin ja Venäjän armeijoiden välillä vuonna 1704 käydyn Narvan
taistelun sotanäytös. Esillä on myös näytteitä
aikalaisten ihmisten elintavoista maalla sekä
alueen kaupungeissa.
www.narvamuuseum.ee

Haapsalun linnoitus

Elokuinen blues-musiikin festivaali muuttaa
pienen Haapsalun kaupungin viikonlopun ajaksi Viron musiikilliseksi paratiisiksi. Päiväsaikaan
vieraat voivat nauttia akustisista konserteista
kaupungin historiallisella rautatieasemalla tai
osallistua erilaisiin työpajoihin. Iltaisin päälavalla esiintyy yhtyeitä eri puolilta maailmaa
samalla kun yksittäiset artistit jammailevat
kaupungin kaduilla ja kahviloissa. Blues-henkinen yöklubi pitää festivaalivieraat juhlatunnelmassa varhaisille aamutunneille asti.
www.augustibluus.ee

Valkosipulifestivaalit
25. elokuuta
Jõgeva

Ihmiset matkaavat kyseisen päivän aikana
eri puolilta maata Jõgevalle ostamaan talven
varoiksi paikallisesti tuotettuja ruokatarvikkeita. Myynnissä on mm. kotimaisia sipuleita,
perunoita ja valkosipuleita mitä erilaisemmissa
muodoissaan. Tapahtumatorin ruokailupisteissä voi nauttia monenlaisia valkosipuliherkkuja,
ja myös käsityömestarit ovat tuoneet töitään
myyntiin.
www.meelejahutaja.ee

Birgitta-festivaali
11.-19. elokuuta
Tallinna

Birgitta-festivaali tuo keskiaikaisen Piritan
luostarin tunnelmallisiin raunioihin musiikkiteatterin eri osa-alueiden uusimpia laatuesityksiä. Vuoden 2012 festivaalin kohokohtia ovat
mm. englantilaisen Garslingtonin oopperaryhmän esittämä W.A. Mozartin Don Giovanni,
Marimaan kansallisoopperan ja balettiryhmän
esitykset (mm. Giselle) sekä moskovalaisen
Boriss Pokrovskin johtaman ryhmän esittämät
Dmitri Šostakovitšin ja Giacomo Puccinin
kolme oopperaa.
www.birgitta.ee
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Matsalun
luontofilmifestivaali
12.-16. syyskuuta

Lihula ja useat muut kohteet Matsalun kansallispuiston alueella, Läänemaa
Kansainvälinen ja erittäin suosittu elokuvafestivaali järjestetään lähellä Matsalun kansallispuiston sydänmaita. Ohjelmisto koostuu
lähinnä eurooppalaisista luontofilmeistä
unohtamatta silti inhimillisiäkään aiheita.
Video- ja elokuvaharrastajien aiheiden ohella
tapahtuman yhteydessä käsitellään myös perinteisen valokuvauksen teemoja ja näytteillä
on luontokuvien parhaimmistoa.
www.matsalufilm.ee

16. syyskuuta

31. elokuuta – 9. syyskuuta

89 ja 40 km:n vaihtoehtoiset reitit käsittävä
koko perheen maastopyöräilytapahtuma,
johon kilpailusarjan ohella voi osallistua myös
harrastus- ja kuntoilumielessä. Lapsia varten
on järjestetty oma minireittinsä ja muuta
hauskaa ohjelmaa. Osallistujamäärä on viime
vuosien aikana aikuisten reiteillä ollut aina yli
5000:n, mikä on nostanut tapahtuman yhdeksi maailman suosituimmista maastopyöräilyn
saralla.
www.tartumaraton.ee

Virolaiset ja ulkomaiset harmonikkamusiikin
taitajat viihdyttävät reilun viikon kestävien festivaalipäivien aikana yleisöä lukuisten konserttien muodossa. Kuultavissa on harmonikalla
esitettynä musiikin eri lajeja laidasta laitaan
– jazzia, poppia, tangoa, klassista ja paljon
muuta.
www.lootspill.ee

“Disainiöö”
design-festivaali
20.-23. syyskuuta
Tallinna

Järjestyksessään kuudes design-festivaali esittelee yleisölle muotoilua sen kaikissa muodoissaan. Näyttelyt, muotinäytökset, seminaarit ja
työtuvat eli festivaalin eri osat on suunnattu
sekä muotoilun ja suunnittelun ammattilaisille
että kuluttajille.
www.disainioo.ee

Tartu rattamaraton

Tarton
Harmonikkafestivaalit
Tartto

Viljandi

Tartto ja Otepää

Syyskuun tapahtumat
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Saarenmaan ralli
12.-13. lokakuuta
Kuressaaren kaupunki ja ympäri Saarenmaata
Kansainvälinen kilpailu ajetaan Saarenmaan
sorateillä, ja se kuuluu Viron rallimestaruussarjan lisäksi Pohjois-Euroopassa ajettavaan FIA
NEZ Rally Cup -sarjaan.
www.saaremaarally.eu

Pimeiden öiden
filmifestivaali
13.- 28. marraskuuta
Tallinna ja ympäri Viroa

Kattokino: elokuvateatteri
kattoterassilla

Kansainvälinen uuden
musiikin festivaali NYYD

15. toukokuuta – 2. syyskuuta
Viru kauppakeskus, Tallinna

Lokakuu
Tallinna

Kansainvälisen nykymusiikin festivaali on
vuodesta 1991 lähtien tuonut Tallinnaan
oman musiikkilajinsa huippusäveltäjiä ja
kapellimestareita. Kamarimusiikin, sinfonioiden
sekä muiden tyylilajien muottiin sovitettujen
teosten ensiesitykset, konsertit, multimedia- ja
muut oheistapahtumat rikastuttavat kaupungin musiikkielämää reilun viikon ajan.
www.concert.ee

Martin markkinat
8.-11. marraskuuta
Saku suurhalli, Tallinna

Vuodesta 1997 aina ennen adventtiaikaa
järjestetty kansankulttuurin suurtapahtuma.
Käsitöiden myyntinäyttelyn ohella hallin täyttävät aikuisille ja lapsille suunnatut työpajat,
kansanmusiikki, perinneherkkujen maistajaiset
ja myyjäiset sekä Martinpäivän tapojen ja
pukujen esittely.
www.folkart.ee
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Kulttuurin helmiä
koko kesäksi

PÖFF eli Pimeiden öiden filmifestivaali on 16
vuotensa aikana kehittynyt yhdeksi Pohjois- ja
Itä-Euroopan suurimmista ja tärkeimmistä elokuva-alan tapahtumista. PÖFF on levittäytynyt
Tallinnasta eri puolille Viroa, sillä näytöksiä ja
oheistapahtumia järjestetään kaikkiaan 10 eri
kaupungissa. Viime vuoden ohjelmisto koostui
yhteensä 260 täyspitkästä ja 242 lyhytelokuvasta.
www.poff.ee

Tallinnan joulumarkkinat
1. joulukuuta 2012 –
8. tammikuuta 2013

Raatihuoneenaukio, Tallinnan vanhakaupunki
Tallinnan raatihuoneentorilla järjestettävät
joulumarkkinat ovat jo vuosien ajan olleet useiden eurooppalaisten matka- ja aikakauslehtien
mukaan yhdet maanosamme kauneimmista.
Käsitöiden, taiteen, jouluherkkujen ja muiden
tuotteiden shoppailun ohella voi markkinoilla
kuulla lähes päivittäin erilaisia musiikkiesityksiä.
www.tourism.tallinn.ee

Loka-, marras-, joulu- ja tammikuun tapahtumat

Luovien sielujen ja omistautuneiden elokuvan
ystävien yhteistyönä syntynyt Kattokino tarjoaa oivallisen filmielämyksen ainutlaatuisessa
ympäristössä. Ulkoilmassa korkealla Tallinnan
taivaan alla voi kesän myöhäisiltoina nauttia
elokuvien valikoimasta, joka käsittää sekä
ikivihreitä klassikoita, kulttifilmejä että tuoreita
maailmanteoksia. Suuren valkokankaan ja
mukavien rantatuolien ohella yleisöä palvelee
kattoterassilla myös näytösten aikana toimiva
ulkoilmakahvila.
www.katusekino.ee

Tallinnan kansainvälinen
kukkaisfestivaali
25. toukokuuta – 25. elokuuta

Nargen-festivaali

Tornien aukion puisto Vanhankaupungin luoteisreunalla, Tallinna

1. kesäkuuta – syyskuun puoliväli

Tallinnan kukkaisfestivaalit tuovat yhteen
puutarhanhoidon sekä hyöty- ja koristekasvien ystäviä ja ammattilaisia niin Virosta kuin
ulkomailtakin. Osallistujat rakentavat puistoon
kymmeniä pieniä koristepuutarhoja, jotka
tarjoavat visuaalista iloa läpi koko kesän. Vuoden 2012 festivaalin teemoja ovat “Feng shui
puutarhassa” sekä “Valo ja värit”
www.lillefestival.tallinn.ee

Nargen-festivaali on vuonna 2006 kuoronjohtaja ja kapellimestari Tõnu Kaljusten käynnistämä mittava ja arvostettu kulttuurifestivaali. Sen
ohjelmisto käsittää kevyempää ja raskaampaa
klassista musiikkia, näytelmiä, tanssiteoksia
kuin jopa räp-musiiikki- ja laulelmailtojakin.
Ajallisesti koko kesälle levittäytyvän festivaalin esityspaikat sijaitsevat eri puolilla VIron
rannikkoa ja saaria, meren äärellä. Keskeinen
osa esityksistä pidetään Tallinnan lähistöllä
Naissaarella, Omarin ladoksi nimetyssä oopperasalissa. Tapahtuman nimi juontuu saaren
vanhasta ruotsalaisperäisestä nimestä, joka
alkujaan oli Nargö ja sittemmin Nargen. Vuoden 2012 festivaali käynnistyy Haapsalussa
G.Kreegin musiikkipäivillä ja päättyy säveltäjä
Arvo Pärdin nimeä kantaviin musiikkipäiviin.
www.nargenfestival.ee

Eri puolilla Viroa

Kulttuurin helmiä koko kesäksi
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Suomalaisvirolaiset
tanssipidot
13.-17. kesäkuuta
Tampere

Kesäinen festivaaliviikko on aamusta yöhön
täynnä kansanmusiikin ja -tanssin tapahtumia. Päivisin tanssijat ja muusikot valloittavat
Tampereen Keskustorin ohjelmalavan ja iltaisin
Tampere Areenan. Viimeksi mainitun kahdessa
salissa on osanottajille ja yleisölle tarjolla konsertteja, tanssitupia ja erilaisia musiikkiklubeja.
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Esiintymässä ovat kansantanssin ja -musiikin
huippuryhmät. Lapsille ja nuorille on runsaasti
omaa ohjelmaa ja aktiviteetteja.
Festivaaliviikko huipentuu sunnuntaina 17.6.
Tampereen Ratinan stadionilla, jossa nähdään 5000 suomalaisen ja virolaisen yhdessä
esittämä ”Velisinfonia”. Raikkaan ja energisen
teoksen teemoina ovat mm. veljeys, meri,
rakastuminen ja intohimo. Kaikkiaan tanssipitoihin odotetaan tuhansia tanssijoita, soittajia
ja laulajia Suomesta, Virosta ja muistakin
Euroopan maista.
www.sottiisi.net

Martin Markkinat
23.-25. marraskuuta
Kaapelitehdas, Helsinki

Martin markkinat ovat Suomen suurin vuotuinen Viro-tapahtuma - Tuglas-seuran jo 29.
kertaa järjestämä kulttuuri- ja myyjäistilaisuus,
joka tuo suomalaisten tutustuttavaksi virolaisia
kädentaitoja, turismipalveluja ja kulttuurielämyksiä.
Markkinoilla virolaisia tuotteita ja palveluita
esittelee yli 160 näytteilleasettajaa. Virolaisten

käsitöiden, elintarvikkeiden, pellavatuotteiden
ja kirjauutuuksien joukosta voi tehdä upeita
joululahjalöytöjä. Kaikenikäisten suosikkeja
ovat etnobuumin tunnetuksi tekemät perinnekuvioiset, värikkäät etnosukat. Käsintehdyt
tuoksuvat luomusaippuat, tyrnituotteet, itse
maustetut valkosipulit ja suolakurkut, juustot,
vuohenmaitotuotteet ja virolaiset makkarat
houkuttelevat makumatkalle Viroon.
Tapahtuman runsas kulttuuriohjelma ja
matkailuosasto luo helpon mahdollisuuden
tutustua Viroon, maan kulttuuriin ja moninaisiin matkailumahdollisuuksiin.
www.martinmarkkinat.fi

Viro-tapahtumat Suomessa
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www.visitestonia.com
www.concert.ee

www.kunstikeskus.ee

www.eestimaitsed.com

www.laulupidu.ee

www.eestimaja.fi

www.opera.ee

www.estlit.ee

www.piletilevi.ee

www.estmusic.com

www.tuglas.fi

www.estoniantheatre.info

www.viro-instituutti.fi

www.festivals.ee

www.viro100.fi

www.kultuur.info
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