
Kunsti- ja muusikaõpetajate 
suvekool „Pärimus“    
22. - 24. augustil 2017, Moostes   
Korraldaja: Eesti Kunstikoolide Liit   
(Kristel Kallau, Margit Mikk)  
koostöös muusikakoolidega  
(Tonio Tamra, Kaarin Aamer)  

 
Laagri maksumus 100€.  
Maksumus sisaldab 12 loengut, 
paneelvestlusi, töötubasid ja toitlustamist.  
Osalejal tuleb ise valida ja tasuda öömaja.  
Hinnakiri on toodud eraldi kaasapandud failis. 
 
 
 
Vaimne pärimus on iga rahva enesetunnetuse, loomise ja iseolemise tähtis osa. 
Arhailiseid (mõtte)mustreid tuleb osata märgata, mõista ja tõlgendada. Õpetajate 
käes on üks osa vastutusest, kuidas oma pärandit hoitakse, väärtustatakse ja edasi 
antakse. 
 
Eesmärk: 

o pärimusteemade lahtimõtestamine ja antud teemal teadmiste täiendamine 
o valdkondadevaheline koostöö ja üksteiselt õppimine (muusika ja kunst) 
o pärismuskultuuri terviklikum mõistmine läbi laiema vaatenurga  
o idee leidmine 2018. a. lastele-noortele suunatud pärimusteemalisele üritusele, 

festivalile vm. (EV 100 tähistamine) 
 
Suvekoolis on võimalus põnevate inimeste kaasabil mõtestada Eesti pärimust 
(sõnalist, muusikalist, visuaalset, uskumuslikku). Läbiviidavad loengud annavad 
informatsiooni, ärgitavad uurima ja arutlema eestlase identiteedi ja olemuse üle. 
Arutletakse teemadel, kuidas ja mil määral jõuab pärimuse teema huvikoolidesse 
ning milline on õpetaja roll selles. Õpetajate missiooniks võiks olla koos lastega 
arhailise maailmapildi mõtestamine ja lahti seletamine. Oma ajaloopärandi tundmise 
ja tunnetamise abil on õpetajatel võimalus suunata õpilasi looma teoseid, kus on 
seotud nii minevik kui tänapäev. 
 
Suvelaagri struktuur: 
Esimene päev - keskendub Eestis tuntud pärimusteemadega tegelevatele 
praktikutele, kes aitavad Eesti rahvakultuuri maailma-nägemust lahti mõtestada.  
Teine päev - pöörab näo rahvakultuuri õpetamise poole ja küsib, kuidas ja miks antud 
teemat õpetada. 
Kolmas päev - vaatab tulevikku ja küsib, milliseid teemakohaseid festivale või üritusi 
võiks lastele ja noortele lähitulevikus korraldada. 
Kahel õhtul toimuvad praktilised töötoad. 

 
  
 
 



 
 
PÄEVAKAVA 
22.august 
  

 9.00 - 9.45 Kogunemine, hommikukohv 
 

 9.45 - 10.00 Suvekooli avamine 
Kristel Kallau, Margit Mikk, Tonio Tamra, Kaarin Aamer 
 

  10.00 - 10.45  Eesti seltsi- ja rahvamajad - uus ruumiline mudel rahvakultuurile 
Egge Kulbok Lattik, kultuuripoliitika uurija-doktorant  
 

 11.00 - 11.45 Pärimusmuusika õpetamisest ja õppimisest 
Villu Talsi muusik, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud 
 

  12.00 - 12.45 Muhu Inglid. Suulisest pärimusest kirjalikuks 
Kadri Tüür, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse teadur   
Urmas Viik,  graafik, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli professor  
 

 13.00 - 14.00 Lõuna 
 

 14.00 – 14.45 Mälu, järjepidevus, identiteet 
Marju Kõivupuu, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi vanemteadur 
 

 15.00 - 15.45 Loomornamendist muinasaja Eestis 
Indrek Jets, arheoloogiadoktor, Haapsalu Kunstikooli õpetaja 
 

 15.45 - 16.15 Kohvipaus 
 

 16.15 - 17.30   PANEELVESTLUS: Mis eristab rahvakunsti kõrgkunstist?  
Marju Kõivupuu, Urmas Viik, Kadri Tüür, Villu Talsi, Piret Puppart, Ege 
Kulbok Lattik 
 

 17.30 - 18.00 Sissejuhatus töötoale.   
Anu Raud, tekstiilikunstnik, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia professor   
 

 18.00 - 19.00 Õhtusöök 
 

 19.00 - ... Töötuba: Anu Raud  
 
 
 
 
 
 
 



 
PÄEVAKAVA 
23.august 
 

  9.00 - 10.00 Hommikusöök 
 

 10.00 - 10.45  Pärimus – omakultuuri DNA 
Anzori Barkalaja, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi 
haridusuuenduskeskuse juhataja 
 

 11.00 – 11.45  Eesti muusika - juurtega sügaval mullas 
Hando Põldmäe, dirigent 
 

 12.00- 12.45  Pärimus on moes 
Piret Puppart, Eesti Kunstiakadeemia professor 
 

 13.00 - 14.00 Lõuna 
 

 14.00- 14.45  Mõtestades Eesti esemelist pärandit 
Ave Matsin, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja 
 

 15.00- 15.45 Kuidas õppida/õpetada rahvalaulu 
Celia Roose, muusik, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia  pärimusmuusika dotsent  
 

 16.00 - 17.30  
PANEELVESTLUS : Miks ja kuidas õpetada uuele põlvkonnale rahvakultuuri 
Anzori Barkalaja, Hando Põldmäe, Ave Matsin, Celia Roose, Indrek Jets 
 
 

 17.30- 18.00 Mõttepaus 
 

 18.00-19.00 Õhtusöök 
 

 19.00 ... Töötuba Celia Roose 
 
PÄEVAKAVA 
24.august  
 

 9.00 - 10.00 Hommikusöök 
 

 10.00 - 11.30 Mõttetalgud  /maalilmakohviku meetodil/  
Milline pärimusteemaline üritus võiks noori ja lapsi folkloori juurde tuua   
eesmärgiga korraldada 2018. aastal EV 100 raames noorte pärimusteemaline 
üritus, festival vm.  
 

 12.00 - 13.00  Suvekooli lõpetamine 
 


