18.–19.07. Peipsin romantiikka. Kasepää, Jõgevamaa
Ulkoilmakonsertit Kasepään laululavalla Peipsin rannalla. Esiintyjinä rakastetut virolaiset taiteilijat. www.visitpeipsi.com
18.–20.07. Abja kesäpäivät 2014/V. Mulgimaa, Viljandimaa
Haitarimusiikkia ja mukavaa ohjelmaa koko perheelle.
18.–20.07. Mulgi-kulttuurin festivaali ”Nava Lava”. Viljandimaa
19.07. Vôôpsun kalamiesten päivä. Võõpsu, Põlvamaa
Markkinat, kulttuuriohjelmaa, kilpailuja, työpajoja, näyttely, veneajalut
Lämmijärvellä.
24.–27.07. Viljandi Folk – Viljandin perinnemusiikkifestivaalit. Viljandi
Neljän kesäisen vuorokauden ajaksi levittäytyy Viljandin ritarilinnan
raunioille ja kaupunkiin, nyt jo 21 kerran, suuri joukko perinnemusiikin
taitajia ja arvostajia. Esiintyjien joukossa on sekä nimekkäitä maailman
musiikin edustajia sekä paikallinen parhaimmisto. Työtuvat, käsityötori,
rekilaulusali ja paljon muuta ohjelmaa. www.folk.ee
26.07. Moosten pellavamarkkinat. Mooste, Põlvamaa
Mahdollisuus ostaa pellavatuotteita ja muita käsitöitä. Kulttuuriohjelmaa.
www.moostemois.ee
27.07. Maantiemuseon syntymäpäivät ja liikenneaiheinen perhepäivä. Varbuse, Pôlvamaa
Joukkoliikenteen historia Virossa. http://muuseum.mnt.ee
31.07.–02.08. ROCK RAMP 2014. Viljandi
Viron suurin rock-festivaali.
31.07.–03.08. XXIII Jõgevatreff. Jõgevamaa
Tuhannet moottoripyöräilijät ovat vuodesta 1992 kokoontuneet Kuremaalle tapaamaan toisiaan, kuulemaan elävää musiikkia, tekemään päiväretkiä eri kohteisiin Virossa ja tietty juhlimaan saunomisen, uimisen, oluen
ja hyvän ruoan merkeissä. Kaksipyöräisten juhlaparaati on jo itsessään
näkemisen arvoinen. www.jogevamc.ee

ELOKUU 2014
Klaperjaht. Valga
Neljäpyöräisten kulkuneuvojen pitää suoriutua mutaisesta matkasta
muutamassa tunnissa. www.klaperjaht.ee
01.08. Päätnitsapäev. Saatse, Põlvamaa
Tärkeä kirkkopyhä alkaa jumalanpalveluksella ja loppuu kyläjuhliin.
Vieraiden toivotaan tulevan pienissä ryhmissä. www.visitsetomaa.ee
01.–02.08. Intsikurmun musiikkifestivaali. Põlva
Videoinstallaatiot, kansainväliset esiintyjät ja musiikki. www.kurmu.com
01.–03.08. Alatskiven kartanopäivät. Alatskivi, Tartumaa
www.alatskiviloss.ee
01.–03.08.Trismile Triatlon. Otepää
1 km uinti Pûhajärvessä, 100 km pyöräily (lähes 1100 nousumetriä) ja
lopuksi 10 km juoksu rantaa pitkin.
02.08. Setukaisten kuningaskunnan päivä. Mikitamäe, Põlvamaa
Kerran vuodessa juhlitaan Viron kaakkoisnurkassa Setukaisten kuningaskunnan päivää, jolloin tämä pieni etninen heimo julistautuu kuningas
kunnaksi. Setukaiset valitsevat joukostaan Yli-Sootskan eli heimo
kuninkaan. Vieraat ovat tervetulleita nauttimaan paikallisista herkuista ja
käsitöistä, illalla myös laulusta ja tanssista. www.visitsetomaa.ee
04.–09.08. Rakkausfilmien festivaali - tARTuFF. Tartto
Rakkaus on yksi elokuvataiteen keskeisistä teemoista. Tartossa järjestettävän festivaalin ohjelma on huolella valikoitu uusista ja klassikkofilmeistä sekä ajankohtaisita elokuvista. Raatihuoneen aukiolle pystytetään
1600-paikkainen ja yli 20-metrisellä jättikankaalla varustettu ulkoilma
teatteri. www.tartuff.ee

07.–10.08. Tarton Musiikkiviikko. Tartto
Tarton musiikkiviikko on vuosittainen uuden viihdemusiikin festivaali, joka
täyttää yliopistokaupungin julkiset paikat ilmaisilla konserteilla. Festivaalin
huippuna on klubiyö, jolloin monella areenalla esiintyvät kotimaiset ja
ulkomaiset muusikot.
07.–10.08. Haanjamaan III savusaunaviikot. Haanja, Võrumaa
Haanjamaa on jo ammoisista ajoista ollut tunnettu savusaunoistaan.
Tapahtumaviikon aikana saunaperinteitä ja -tietoutta vaalitaan
järjestämällä työpajoja, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tietysti
käytännän harjoituksia eli yhteissaunomisia. www.haanja.eu/sann
08.–09.08. Leigon järvimusiikki-konserttipäivät. Valgamaa
Monien mielestä Leigon ulkoilmakonsertit ovat suurenmoinen elämys.
Konsertit järjestetään Leigon turismitalon järven pienellä saarella. Järveä
ympäröivillä rannoilla jopa tuhannet seuraavat esityksiä, joissa yhdistyy
taianomaisesti musiikki, maisema, vesi ja tuli-installaatiot. www.leigo.ee
09.08. Vanhan ajan päivät. Vana-Vastseliina, Vôrumaa
Voit kokea kuinka ennenvanhaan elettiin, osallistua työpajoihin, pelata
pelejä, kuunnella musiikkia, hankkia käsitöitä. www.vastseliina.ee/linnus
09.08. Kalevipojan Kala ja vesifestivaali. Jôgevamaa
Mahdollisuuus tutustua vanhauskoisten kulttuuriin ja perinteisiin.
Markkinoilla myynnissä puuutarhatuotteita, käsitöitä, Peipsi-järven anteja.
09.08. Tôrvan loitsu- ja luontofestivaali. Tõrva, Valgamaa
Kesän suurin tulen, veden ja musiikin ulkoilmanäytö.

30.08. Muinaistulien yö. Pedelin joella, Valgamaa
Esivanhempien oli tapana sytyttää meren äärellä nuotioita. Vuosien varrella
se tapa on siirtynyt myös mantereelle vesistöjen rannoille.
30.08. Kallasten sipuli- ja hunajamarkkinat. Kallaste, Tartumaa
Myytävänä upeita Peipsin sipulilettejä, vihanneksia, hedelmiä, käsitöitä
ja paljon muuta. Uhaata-Peipsin kalakeittoa saa maistella. Veneajeluja
Peipsille. Päivän päättää tanssit ja ilotulitus. www.sibulatee.ee

SYYSKUU 2014
01.–07.09. Viron teatterifestivaali Draama 2014. Tartto
Virolaisen teatterin kuraattorifestivaali. Pääohjelman lisäksi monipuolista
oheisohjelmaa mm lastenesityksiä, tanssiesityksiä, keskusteluita sekä
visuaaliseen puoleen liittyviä näyttelyitä. www.draama.ee
04.09.–26.10. Nykytaiteen festivaali ART IST KUKU NU UT. Tartto
Festivaalin nimi Art ist kuku nu ut on ilmaisun Tartu kunstikuu (Tarton
taidekuu) anagrammi. Taiteelle omistetun kuun aikana Tartosta tuleen virolaisen taide-elämän keskipiste. www.artistkukunuut.org
20.09. Suuren Paunveren XVII markkinat. Palamuse, Jõgevamaa
Monipuolinen markkinatapahtuma, jossa on tarjolla kaikkea ruokatavaroista käsitöihin sekä taimista ja huonekasveista vaatteisiin. Lavalla järjestetään kulttuuri- ja viihdeohjelmaa. Palamusen kirkko ja museo ovat avoinna.
www.palamuse.ee

15.08. Jôekääru konsertti. Valga
Mahdollisuus nauttia suurenmoista musiikkia juoksevan veden ja
maagisen valaistuken tunnelmoimana. www.valga.ee

21.09. SEB Tartu 16. Maastopyörämaraton. Tartto
Voit valita 40 km tai 89 km reitin Etelä-Viron metsissä ja metsäteillä. Viime
vuonna harrastus- ja kilpasarjoihin osallistui lähes 7500 pyöräilijää.
www.tartumaraton.ee

15.–16.08. XI Emajoen festivaali. Tartto
Emajoki on ansainnut festivaalinsa näyttääkseen, kuinka alukset kulkevat
jokiparaatissa yhtenäisessä jonossa ja todistaakseen, että runsaskalainen
joki yllättää kalastajan lahnanvonkaleella jopa keskellä kaupunkia.

26.09. Tieteiden yö 2014. Tartto
Mahdollisuus kurkistaa salaisiin laboratorioihin ja huipputeknologian
yrityksiin. Kaupunkikuvaan ilmestyy tiedekupoleita, tunnelmallisia näyttelyitä, tiedeteatterin esityksiä ja työpajoja. www.ahhaa.ee

15.–17.08. Ekofestivaali 2014. Pôlvamaa
15.–17.08. Kansainvälinen sotilashistoriallinen festivaali. Valga
Perinteisistä kulttuuritaphtumista täysin poikkeava,acion-täytteinen
viikonloppu Viron etelärajalla. Mm sotilastarvikkeiden kirpputori, armeijan
yksiköiden esittelyä, sotilasparaati ja 2. maailmansodan aikaisin varustein
sotanäytös. www.isamaalinemuuseum.ee
16.08. Paasavolle. Obinitsa, Võrumaa
Perinteinen lentopallokilpailu. www.visitsetomaa.ee
16.08. Setokaisten Külavüü. Põlvamaa-Võrumaa
Matkailureitin kestityspäivä Setumaalla. Kahviloissa ympäri Setumaata on
tarjolla perinteisiä herkkuja: rahkajuustoa (sôir), kylmää keittoa (suulliim) ja
sienipitsaa (tatipiirakas) ja paljon muita herkkuja. www.visitsetomaa.ee
20.–23.08. Vôrun kaupungin 230- vuotis juhlallisuudet. Vôru
Juhlat ovat täynnä musiikkia, taidetta, urheilua, konsertteja ja näyttelyitä.
www.voru.ee
23.–24.08. Lûûbnitsan sipuli- ja kalamarkkinat. Lüübnitsa, Põlvamaa
Elokuinen markkinapäivä on täynnä Setomaan puutarhojen, viljelysmaiden ja vesien anteja. Suuret sipuli- ja valkosipuliniput ovat kunniapaikalla, ostaa voi vihanneksia, juureksia ja käsitöitä. Osallistua voi valokuvauskilpailuun. Sepät ja puusepät antavat työnäytöksiä. www.polvamaa.ee
24.08. SEB Tartto 8. rullaluistelumaraton. Tartto
Baltian ja Pohjoismaiden suurin rullaluistelutapahtuma, jonka lähtöpaikka
on Jôgevalla ja maali Tartossa. Reitin pituus 19 tai 48 km.
www.tartumaraton.ee
29.08. Tulien yö. Vastseliina, Vôrumaa
Hieno konsertti-ilta hyvän musiikin ja linnoituksen tulien tunnelmissa.
www.vastseliina.ee/linnus

LOKAKUU 2014
03.10.–31.03.2015 Näyttely ”Ahhaa, dinosaurukset”. Ahhaa tiedekeskus, Tartto
Hieno mahdollisuus kääntää aikaa montasataa miljoonaa vuotta taaksepäin ja kohdata oikean kokoiset dinosaurukset. www.ahhaa.ee
04.10. Tarton 3. kaupunkimaraton. Tartto
Kuntourheilutapahtuma, jonka päämatka - täysipituinen maraton juostaan yhtenä 42 km lenkkinä. Myös lyhyempiä lenkkejä esim 10 km.
www.tartumaraton.ee
04.–05.10. Kansainvälinen laulufestivaali ” Lehesaju muusika 2014”.
Tartto
Venäläiskulttuurin huipputapahtuma Tartossa. http://mellnovfest.com

muutakin kuin vain kaula ja kaikukoppa ja kielet”. Konserteissa esiintyvät
sekä paikalliset että ulkomaiset virtuoosit. www.viljandiguitar.ee
28.10. Lindoran markkinat. Võrumaa www.vastseliina.ee/linnus
31.10.–02.11. IdeeJazz, Tartto
Viron jazzin ja rytmillisen musiikin juhlat, missä esiintyvät loistavimmat
taiteilijat. www.ideejazz.tartujazzclub.ee
Oktoobrifest, Mooste
Olutkulttuurin festivaali. Päivällä olutmarkkinat, paikalla oluenmyyjiä ja
-tuottajia, olutkulttuurin koulutus. Illalla esiintyjiä ja orkesteri.
www.moostemois.ee

MARRASKUU 2014
01.–30.11. Valgan 24. taidekuukausi. Valga
Erilaisia taidetapahtumia kaupungilla. Mielenkiintoisia näyttelyitä,koulutuksia ja paljon muuta. www.valga.ee
15.11.–30.11. Pimeiden öiden filmifestivaali PÖFF. Tartto
Maailman elokuvia tutustuttava festivaali. www.poff.ee
28.11.–12.12. Joulujazz. Tartto
Ennen joulua tuo Joulujazz kirkkoihin ja konserttisaleihin jazzkonsertteja,
esiintyjinä tunnetut muusikot Virosta ja maailmalta. www.jazzkaar.ee

31.01. 2. Valgamaan yölaulujuhlat. Otepää
Talven yölaulujuhlille odotetaan kaikkia musiikin ystäviä.

HELMIKUU 2014
Hopeakala Vudilan huvipuistossa. Jõgevamaa
Perhepäivän aikana kalastuskilpailu, potkukelkkailua, lumiveistosten tekemistä ja paljon muuta. www.vudila.ee

JOULUKUU 2014

02.02. Kolkjan kylässä 5. kansainvälinen potkukelkkakilpailu ”Kolkjan
kelkka”.
Vanhauskoiset ovat liikkuneet jo ammoin potkukelkoilla.
www.peipsimaa.ee

01.-19.12. Joulut Karilatsissa. Põlvamaa
Tutustuminen joulun tapoihin. www.polvatalurahvamuuseum.ee
06.12. Alatskiven linnan joulumarkkinat. Alatskivi, Tartumaa
Joululahjaksi itsetehtyä, maukasta, lämmintä, kaunista ja tarpeellista tarjoavat alansa taiturit. Tunnelmaa luovat esiintyjät ja linnaa esittelevät linnanneidot. www.alatskiviloss.ee
13.12. Breiktanssikilpailut ”Battle of EST”. Tartto
Battle on EST eli lyhyemmin BOE on katutanssifestvaali, minkä aikana
kilpaillaan vuoden parhaan break-ryhmän tittelistä. www.boe.ee
21.12. Talvipääkaupunki Otepään avaamisjuhlat. Otepää
Tärkeät urheilukilpailut, mahdollisuudet talviurheiluun: hiihto, mäenlasku,
kelkkailu. Paljon konsertteja, talvimarkkinat, lasten tapahtumia.
www.otepaa.ee
25.12. Viron korkeimman huipun valloittaminen. Haanja, Võrumaa
Retki luonnossa kestää 7-10 tuntia. Kakkien mäkien ylittäminen edeltää 745
m nousua. www.ekstreempark.ee/20-mage

10.–11.10. Perinnemusiikin Lôikuspidu. Viljandi
Syksyinen pikkufestivaali, missä perinnemuusikot meiltä ja muualta
tarjoavat unohtumattomia elämyksiä. www.folk.ee

30.12. Vanemuisen teatterin Vuodenlopun tanssiaiset. Tartto
www.vanemuine.ee

14.–18.10. Viljandin kitarafestivaali. Viljandi
Festivaali pyrkii edistämään tyylisuuntien raja-aidat ylittävää kitaramusisointia ja kyseisen intrumentin soiton suosiota. ”Kitara on niin paljon

TAMMIKUU 2014

30.11.–24.12. Joulukaupunki Tartto
Joulukaupunki Tartto tarjoaa säihkettä sekä mukavia ja kauniita hetkiä.
Nauti joulukuusta viihtyisissä konserttisaleissa, joulupyhien ilmapiiristä
kirkoissa ja aktiivisissa työ- ja oppipajoissa. Kaikkien kiireiden keskellä tule
ihailemaan kaupungin keskusaukiota, missä on uhkea joulukuusi, soivat
tunnetut joululaulut ja joka pyhien edellä täyttyy markkinahumusta.

09.–12.10. Orient Et Occident. Tartto
Tarton vanhanmusiikin festivaali. www.festivitas.ee

13.–19.10. Opiskelijoiden syyspäivät. Tartto
Pohjois-Euroopan vanhin yliopistokaupunki tarjoaa mielenkiintoista ja
humoristista ohjelmaa eri puolilla kaupunkia syyspäivien aikana.
www.studentdays.ee

ETELÄ-VIRON
TAPAHTUMAKALENTERI 2014

31.12. Uudenvuoden aatto Suurella Munamäellä, Võrumaa
www.haanja.ee

Käännös: Marja Korpimäki, Ulkoasu: GBF Design, Paino: PAAR, Julkaisija: Säätiö
Etelä-Viron matkailu.

02.02. Saunamaraton Otepäällä
5. kertaa järjestettävän saunamaratonin ideana on 6 tunnin aikana joukkueittain käydä mahdollisemman monessa Otepään ympäristön saunassa.
www.otepaa.eu

07.02. Oopperagaala Tartossa; www.vanemuine.ee
07.–08.02. Rytmisen voimistelun Miss Valentine. Tartto
Viron suurin kansainvälinen rytmisen kilpavoimistelun tapahtuma Miss
Valentine järjestetään jo 19. kertaa. Tapahtuma on yksilölajien Maailman
Cup-osakilpailu. www.vkjanika.ee
08.02. Biatlon Piletilevi 2014 2. osakilpailu. Otepää
Ampumahiihto; www.biathlon.ee
09.02. 3. Tarton Viestimaraton. Otepää
Tarton Viestimaraton kuuluu Tarton Maratonin ohjelmaan. Vietimaratonin
63 km taipaleeseen osallistutaan 4 hengen joukkueittain.
www.tartumaraton.ee
11.02. Martin Kutmanin muistokilpailut. Tartto
Talven suurin yleisurheilukilpailu Etelä-Virossa. www.kuldliiga.ee
15.02. Kuldkala-pilkkikilpailu Viljandi-järvellä. Viljandi
Baltian suurimmassa ja kaikille avoimessa pilkkikilpailussa pyydetään
ennalta merkittyjä kilpailukaloja. Tarjolla oheisohjelmaa koko perheelle.
www.kuldkala.ee
16.02. 43. Tarton Hiihtomaraton. Otepää
Viron suurin kilpahiihtotapahtuma kokoaa vuosittain lähes 10 000 osanottajaa. Kansainväliseen Worldloppet-sarjaan kuuluvan Tarton Maratonin 63
ja 31 km:n ladut kulkevat Etelä-Viron kumpuilevissa maisemissa.
www.tartumaraton.ee

22.02. Kauni kunsti hoidja. Tartto
Kansainvälinen balettikoulujen esitys, samalla myös Ida Tantsukooli
20. syntymäpäivä.
22.–23.02. Murtomaahiihd0on Scandinavian Cup. Tehvandi
www.suusaliit.ee

MAALISKUU 2014
01.03. Kalevipojan rullamaraton. Mustvee, Peipsi-järvi
Tapahtuma kuuluu koko Viron käsittävään rullaluistelu- ja rullasuksihiihtosarjaan. www.sportinfo.ee
6. ja 23.03. Raimonda. Tartto
Balettiesitys www.vanemuine.ee/raimonda
08.03. Haanjan hiihtomaraton. Haanja
Virolaiseen Estoloppet kuntourheilutapahtumien sarjaan kuuluvan Haanjan
hiihtomaratonin 22 ja 43 km ladut ovat talven haastavimpia.
www.haanjamaraton.ee
08.–09.03. Otepään BIG AIR. Otepää
Pienellä Munamäella Baltian suurin freestyle lumilauta - ja mäkihyppykilpailu. FIS Euroopan mestaruuskilpailujen osakilpailu miesten lumilautahypyissä.
09.03. Kekkosen hiihto (Kääriku Ski Race). Kääriku
Jo 20. kertaa kokoontuvat klassisen hiihtotyylin ystävät Käärikun urheilukeskukseen, mistä alkaa 14 km pitkä Kekkosen latu. Tapahtuma juontaa
juurensa vuoteen 1964, jolloin UKK vieraili paikkakunnalla, hiihti adjutanteiltaan karkuun ja vietti iltaa urheilukeskuksen lähistöllä saunoen.
Kekkosen sauna lämmitetään yhä joka vuosi nimikkohiihdon osallistujille.
www.kaariku.ee
09.–14.03. Koululaisten murtomaahiihdon MM. Otepää
14.03.–06.04. Kansainvälinen Tarton Grafiikka Festivaali. Tartto
www.nongrata.ee
15.03. Tarton venäläiset tanssiaiset. Tartto www.concert.ee
15.–22.03. XI Maailmafilmi festivaali. Tartto
Dokumenttifilmejä kaikkialta maailmasta. www.worldfilm.ee

HUHTIKUU 2014
02.04. Raimonda. Tartto
Balettiesitys. www.vanemuine.ee/raimonda
18.–27.04. Kansainvälinen Jazzkaar-festivaali.
Festivaalin puitteissa toimii ympäri Viroa lukuisia konsertteja ja musiikkiitapahtumia. www.jazzkaar.ee
19.04. Vöhandu Maraton. Vôru-Võhandu jôgi-Võõpsu, Võrumaa
100 km pitkä melonta-maratoni on yksi Euroopan vaikeimmista ja kauneimmista. www.vohandumaraton.ee
20.04. Setujen pääsiäinen. Obinitsa, Värska, Põlvamaa-Võrumaa
Vieraat saavat osallistua setujen perinteiseen pääsiäisen viettoon.
www.visitsetomaa.ee
24.–26.04. Maamess-maatalousmessut. Tartto
Messuilla voi tutustua maataustekniikkaan ja -tuotteisiin sekä puuntyöstö-,
metsätalousalan- ja puutarhanäyttelyyn. www.maamess.ee
24.–27.04. Pohjoismaiden ylioppilaskuorojen festivaali. Tartto
Tarton korkealaatuinen Viron, Suomen, Ruotsin ja Norjan ylioppilakuorojen
festivaali keskittyy pohjoismaiselle kuoromusiikille. www.nsss2014.ut.ee

25.–26.04. Kansanmusiikkipäivät ”Moisekatsi Eluhelü”. Moosten
kartano, Põlvamaa
Viron kansanmusiikin ammattilaiset kokoontuvat vaalimaan ja kehittämään
kansanmusiikkia. www.folkfest.polvamaa.ee
28.04.–04.05. Tarton keväiset opiskelijapäivät. Tartto
Tarton keväiset opiskelijapäivät on viikon mittainen hilpeä tapahtuma,
minkä aikana on konsertteja, kumivenesoutukisa Emajoella ja yölaulujuhlat. www.studentdays.ee

TOUKOKUU 2014
01.05. Viron maantiemuseon kesäkauden avajaiset. Varbuse, Põlvamaa
Uuden näyttelyn ”Tapasin virolaisen” avajaiset. http://muuseum.mnt.ee
01.05. Viljandijärven 84. ympärijuoksu. Viljandi
Kilpailijoiden tulee kiertää järvi itse valitsemaansa reittiä myöten.
www.viljandimaa.ee/jarvejooks
01.05.–21.09. Näyttely Ahhaa, uputab - Ahhaa, upottaa. Ahhaa tiedekeskus, Tartto
Näyttely kertoo suurimmista vesikatastroofeista ja niiden seurauksista.
www.ahhaa.ee
01.–11.05. Japanin animaatio festivaali JAFF. Tartto
Festivaalilla esitetään animaatio-elokuvia lapsille, nuorille ja aikuisille.
www.animefest.eu
04.05. Mulgi Pyöräily maratooni. Viljandi
Viljandin kaupunkia ja maakuntaa halkovalla pyöräilymaratoonilla on pitkät
perinteet. Tekemistä on niin lapsille, huippu-urheilijoille ja katselijoille.
05.–22.05. XXI Setujen pitsipäivät. Värska, Põlvamaa
Mahdollisuus tutustua setu-pitsien tekemiseen sekä niiden käyttöä nykyaikaisissa käsitöissä. www.visitsetomaa.ee
07.–10.05. Prima Vista. Tartto
Prima Vista täyttää toukokuisen Tarton kirjallisuudella. Ammattikirja
ilijat tapaavat asiantuntevan ja hyväntahtoisen yleisön, jossa kaikki
voivat nauttia luomistyön parhaista hedelmistä, yhdessä keskustellaan
kirjoitettuun kulttuurin liittyvistä asioista. Tämän vuoden festivaali haastaa
miettimään nuoruutta ja nuorekkuutta ja löytämään sen itsestään.
www.kirjandusfestival.tartu.ee
08.–10.05. Mailaul 2014 - Lauluntekijä festivaalit. Tartto
Joka kevät kokoontuu Tarttoon kymmeniä laulajia, lauluntekijöitä Virosta ja
muualta esittämään omaa tuotantoaan. www.mailaul.ee
09.05. Pölvan Talonpoikaismuseon 35. syntymäpäivä. Pôlvamaa
Kesäaika alkaa syntymäpäivillä, samalla avataan uudet näyttelyt.
www.polvatalurahvamuuseum.ee
10.05. Kalevipojan markkinat. Kääpa, Jõgevamaa
Perinteiset virolaiset markkinat, kulttuuriohjelmaa.
10.05. Ruusupäivä. Meremäe, Võrumaa
Ruusunäyttely, koulutuksia sekä laulu- ja tanssiohjelmaa.
www.visitsetomaa.ee
11.05. SEB 32. Tarton maastojuoksumaraton. Tartto
Baltian suurimpaan maastojuoksutapahtumaan osallistuu vuosittain
tuhansia ihmisiä. Matkaksi voi valita 10 km tai 23 km ja matkan voi taittaa
juosten tai sauvakävellen. www.tartumaraton.ee
15.–18.05. RegiÖÖ-kansanperinnefestivaali. Tartto
13. Regiöön keskiössä on Itämeri ja muinaisen Pohjolan kansojen perinne.
Festivaali tarjoaa harvinaisen valikoiman perinteisiä ja uusimpia tulkintoja perinteistä soitin-, laulu-, tanhu- ja käsityömestareilta Pohjoismaista,
Baltiasta, Puolasta ja Venäjältä. www.tartu.ee/regioo

17.05. Grillfest. Etelä-Viron grillaamisen mestaruuskilpailut. Valga
Grillfest on perinteinen ja monipuolinen ruokafestivaali. www.grillfest.ee
17.05. Postiaseman päivä ja museon YÖ. Varbuse, Põlvamaa
Vierailu vuoteen 1884, jolloin Varbusen postiasemalla käy vilkas työ.
http://muuseum.mnt.ee
17.05. Etelä -Viron Sankari 2014. Tartto
12. kertaa kilpaillaan Elvassa kuka on vahvin voimamies.
22.–25.05. XVII kansainvälinen nukketeatterifestivaali Teatteri matkalaukussa (Teater Kohvris). Viljandi
Festivaali tarjoaa loistavia teatterielämyksiä ja luovaa ilmapiiriä.
www.viljandinukuteater.ee
23.05. Kirkkojen yö-Kirikute öö. Tartto
Yhdessä lukuisten muiden eurooppalaisten kirkkojen kanssa avaavat illalla
23. toukokuuta ovensa kaikille halukkaille myös Tarton kirkot.
www.kirikuteoo.ee
24.05. Kansainväliset käsityö- ja vanhantavaran markkinat. Valga
Valgan sotamuseon pihamaalla myydään käsitöitä ja vanhaa tavaraa.
www.isamaalinemuuseum.ee
24.05. Valgamaan tanssijuhlat. Tõrva, Valgamaa
Juhlille osallistuvat tanssi- ja liikkumisryhmät sekä kansanmusiikkiyhtyeet.
www.torva.ee
25.05. Suvisten Käsityö- ja maalaismarkkinat. Värska, Põlvamaa
Markkinoilla käsitöitä, maalaistuotteita, setujen ruokia, kulttuuriohjelmaa.
www.visitsetomaa.ee
25.05. Eteä-Viron ikäihmisten juhlat. Viljandi
Juhlissa kohtaavat Võrun, Valgan, Põlvan ja VIljandin maakuntien
laulajat kansantanssijat ja pelimannit.
31.05. Liivimaan laulujuhlat. Valga
Laulujuhlat on pyhitetty Janis Cimzen 200-vuotis syntymäpäivälle. Cimze
oli Viron ja Latvian opetuksen ja kuorolaulukulttuurin alullepanija.
www.valga.ee

KESÄKUU 2014
01.06. Tour of Estonia 2014. – SEB 33. Tartu Rattarall-pyöräilypäivät.
Tartto
Lähes 7000 kilpa- ja kuntopyöräilijää ympäri Eurooppaa kokoontuu Viroon.
Perjantaina ammattilaiset ajvat 190 km Tallinna -Tartto maantiekisan.
Lauantaina aikuisten 187 km kaupunkiratakisoissa. Sunnuntaina EteläViron maantiet ovat täynnä polkupyöriä 74 km ja 137 km reiteillä.
www.tartumaraton.ee
03.–08.06. Virolaisten säveltäjien festivaali. Tartto
Viron suurin nykymusiikkifestivaali esittelee uutta virolaista musiikkia sekä
kantaesityksiä. www.composer.ee
04.06. Viron lipun päivä. Otepää
Viron sinimustavalkoinen lippu siunattiin alkujaan 1884 Otepään kirkkokartanossa Viron ylioppilaiden seuran käyttöön. Nykyään päivää juhlistetaan Otepäällä järjestämällä jumalanpalvelus,kulkue ja konsertti.
04.–08.06. Kansainvälinen puhallinsoitin festivaali. Tartto
Eri puhallinsoitinten ja musiikin lajit yhdistyvät kansainvälisiä ja virolaisia
orkestereja Tarttoon kokoavassa festivaalissa. www.potartu.ee
05.–08.06. Valga-Valka kaksoiskaupunkien festivaali Helisev Liivimaa-Soiva Liivinmaa. Valga, Valka
On kulunut 430 vuotta siitä, kun kuningas Stefan Batory antoi kaupungille
kaupunkioikeudet. www.valga.ee

06.–08.06. Viljandin XXIII Hansapäivät. Viljandi
Hansakaupunkeihin lukeutuva Viljandi Keski-Virossa pukeutuu kesäiseksi
viikonlopuksi keskiaikaiseen asuun. Vilkkaat markkinat, lukuisat konsertit,
opettavaiset työtuvat ja erilaiset kilpailutapahtumat tarjoavat elämyksiä ja
osallistumisen riemua sekä paikallisille että vierailijoille.
http://hansa.viljandi.ee

HEINÄKUU 2014

07.06. Tarton laulujuhlat. Tartto
Juhlien motoksi on ”Ennen ja nyt”. Kuorot, puhallinorkesterit, kansantanssijat ja yhtyeet osallistuvat juhlaan. http://laulupidu.tartu.ee/

05.07. Pühajärven ympärijuoksu. Pühajärve, Valgamaa
Jopa 33. juoksu, osallistujia tuhakunta.

07.06. Vôrtsjärven V Kala- ja käsityömarkkinat. Võrtsjärvi
Mahdollisuus maistella Vôrtsjärven kaloja eri muodoissa, ihastella käsityömestareiden tuotantoa ja seilata Vôrtsjärvellä perinteisen kale-tyyppisen
Paula-purjetroolarin kannella. www.vortsjarv.ee

04.–05.07. Mõisa Karneval IV-Kartano karnevaalit. Moosten kartano,
Põlvamaa
Ainoa festivaali, missä ohjelma jatkuu taukoamatta perjantai-illasta
sunnuntaihin. www.moostemois.ee

05.07. Setujen juhannus. Värska, Põlvamaa
Perinteinen juhannusjuhla; leikkejä, työtupia ja esityksiä. www.verska.ee
05.07. Rôugen vesijuhlat ja veneralli. Rõuge
Koko perheen tapahtuma. Rantalentopallo-ottelu, leikkejä lapsille, itsetehtyjen vesikulkuneuvojen kilpailu, kumiveneralli 5 Rôugen järvellä.

07.06. Põlvan maakunnan laulu- ja tanssijuhla “Aurinkopyörä,
aurinkopyörä...”. Põlva
Põlvan maakunnan laulu- ja tanssijuhla, jossa esiintyvät Põlvan maakunnan
kuorot, tanssiryhmät, puhallinorkesterit ja kansanmuusikot.
http://polvamaa.ee/

06.07. Pûhajärven Kansantriatlon. Pühajärve, Valgamaa

08.06. Vijandimaan laulu- ja tanssijuhlat. Viljandi

10.–15.07. Festivaali Lasihelmipeli 2014. Tartto
Lasihelmipeli on saanut vaikutteita Herman Hessen romaanista.
www.klaasparlimang.com

08.–09.06. Suvistepyhät. Luhamaa, Võrumaa
Alueen tärkein kirkkopyhä. Perinteisesti on kirmas eli kyläjuhlat seuraavana
päivänä. Vieraiden toivotaan saapuvan pienissä ryhmissä.
www.visitsetomaa.ee
13.–15.06. Otepää Tour 2014. Otepää
Kansainvälinen, jo perinteinen, moottoripyörien kokoontumisajo ja
moottoripyöräkulkue Otepään keskusaukiolla.
14.06. Saatse Sôira-päivä. Saatse, Põlvamaa
Perinteinen sôira-päivä Saatsen museossa. Sôiran keittäminen ja maistiaiset. Kulttuuriohjelmaa. Sôir= kuminalla maustettu kotijuusto.
www.visitsetomaa.ee

09.–13.07. Viljandin XXIX vanhan musiikin festivaali. Viljandi
Kaupungin kauneus ja historiallinen musiikki luovat ainutlaatuisen ilmapiirin. www.kultuuri.net/muusika/vanamuusika

11.–13.07. Tarton Hansapäivät. Tartto
Kaupungin historiaa ja virolaista kansanperinnettä esitellään teemoittain jaetuissa kaupunkikortteleissa-tutustua voi mm joki-, lasten-,
taide-, kansojen-, rauta-, tiedekaupunkiin. Ohjelmassa on myös näyttävä
paraati, keskikaupungilla ja Emajoessa kilpailtava Tartu triatlon, markkinat,
konsertteja, keskiaikaiset häät ja paljon muuta. www.hansapaevad.ee
12.07. III Popkuorojuhlat. Tartto, Põlvamaa
Kuorot, solistit ja tanssijat esittävät teille pop-, rock-, hevimusiikin parhaat
palat.

13.–14.06. Valga-Valka triatlonkeskipitkällä matkalla. Viron ja Latvian
mestaruuskilpailut. Valga-Valka
Kilpailuja myös lapsille ja harrastajille. www.trismile.ee

12.07. Värska Originaal Vesijuhlat. Värska
Vesijuhlilla on tekemistä koko päiväksi ja koko perheelle. Mutapainia, uinti
yli Värskan lahden, rantalentopalloa, konsertti ym.
www.visitsetomaa.ee

15.06. 50. Gustav Sule muistokilpailut. Tartto
Kesän suurin yleisurheilutapahtuma. www.kuldliiga.ee

12.–13.07. Tartu Triatlon. Euroopan mestaruussarjan osakilpailu.
Tartu www.tartutriatlon.ee

17.–23.06. Suure-Jaanin Musiikkifestivaalit. Suure-Jaani, Viljandimaa
Jo 16. kertaa järjestettävät klassiseen ja kansanmusiikkiin keskittyvät päivät
huipentuvat juhannuskokon sytyttämiseen ja auringonnousun konserttiin.
Sen sävelet kajahtavat 23.6. klo 03.00 aamuyöllä Hûpassaaren suon ääreltä.
www.muusikafestival.suure-jaani.ee

15.–20.07. Kansainvälinen maantietaiteen festivaali. Varbuse,
Põlvamaa
Maantiemuseo ja sen ympäristö muuttuvat eri alojen taiteilijoiden
työmaaksi. Lisäksi työpajat, ulkoilma-elokuvat, performanssit.
http://muuseum.mnt.ee

21.06. Pienet juhannusmarkkinat. Karilatsi, Põlvamaa
Juhannusmarkkinat, missä myydään paikallisia tuotteita. Kansantanssijat ja
-muusikot. www.polvatalurahvamuuseum.ee

16.–20.07. XIX Vôrun folkloor festivaalit. Võru
Etelävirolainen kaupunki täyttyy joka kesä sadoista virolaisista ja ulkomaisista kansantanssijoista, laulajista ja muusikoista. Konsertteja ja iltalauluja
Tamula-järven rannalla. Harmonikkakilpailut, katutanssia, käsityöläistori,
nuorten esityksiä ja paljon muuta. www.vorufolkloor.ee

21.–22.06. XX Maalaismarkkinat. Vatseliina, Võrumaa
Markkinoilla hauskaa kaupuankäyntiä, viihdeohjelmaa ja monenlaisia
kulttuuriohjelmia. www.vastseliina.ee/linnus
22.–24.06. ”Pyhäjärven Juhannustulet”. Pühajärve, Valgamaa
25.06. Saatsen Setu-museon 40-vuotis syntymäpäivät. Saatse, Pôlvamaa
www.setomuuseum.ee
27.–28.06. IV Seto Folk. Värska, Põlvamaa
Setujen perinnemusiikkijuhlat. Paljon esiintyjiä. Vieraat voivat osallistua
miesten ja naisten leelo-petukseen. Käsityömarkkinat.
www.visitsetomaa.ee
29.06. Tarton kaupungin päivä. Tartto
Ohjelmassa konsertteja, kiertokäyntejä, kilpailuja ja Tarton museoiden
ohjelmaa.

17.–19.07. Auto24 Rally Estonia 2013. Valgamaa, Tartto
Auto24 Rally Estonia 2014 on FIA Euroopan autorallin mestariajojen
virallinen osakilpailu, jolloin Tarton ja Etelä-Viron sorateillä näkee kiihdyttämässä Euroopan parhaita rallikuskeja. Eurosport-kanavan ja sen liikekumppaneiden kautta välitetään tv-kuva ja rallin esimainokset 20 miljoonalla katsojalle koko maailmassa.
www.rallyestonia.com
18.–19.07. Ostrova Festival 2014. Ostrava
Esiintyjinä Leelo-kuorot, kansanmusiikkiyhtyeet sekä Viron tunnetut
rockbändit. Teatteriesitys, käsityötori, lasten ohjelmaa.

