Kristjan Toropi fondi stipendiumid
toetamaks tantsuloomingut ja rahvatantsuga seotud rahvaluuleainestiku kogumist
Kristjan Toropi fondi kogumisstipendium määratakse tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku kogumise
eest. Kogumisstipendiumi määramisel on aluseks Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi laekunud materjal.
Kogumisstipendiumi saaja määrab 5-liikmeline toimkond, kellest kolm on Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad ja kaks on
traditsioonilist rahvatantsu harrastavad tegevtantsujuhid. Kogumisstipendium antakse välja kord kolme aasta jooksul,
täpsemalt folkloorifestivali „Baltika“ Eestis toimumise aastal.
Kristjan Toropi fondi tantsupeostipendium määratakse täiskasvanute üldtantsupeol tantsu või tantsuploki parima (huvitava,
uudse, õnnestunud) lavastuse eest. Tantsupeostipendiumi saaja valivad tantsupeost osa võtvate rühmade tantsujuhid
salajase hääletamise teel ja stipendium antakse kätte tantsupeo viimasel etendusel.

1998 – 2 kogumisstipendiumi summas 38 000 krooni
AINO STRUZKIN, kogumisstipendium 20 000
Aino Strutzkin (1925 – 2002) oli kauaaegne Eesti Raadio töötaja. Kogumispreemia anti elutöö eest tantsimise ja
lõbutsemisega seotud eesti rahvaluuleainestiku kogumisel. Aino Strutzkin andis 1990-ndate aastate alguses Eesti
Rahvaluule Arhiivile üle 11 ühikut (s.o. ligikaudu 10 tundi) materjali, mis sisaldab helilindistusi alates 50-ndatest aastatest.

URMAS ORAS, kogumisstipendium 18 000

Urmas Oras on Äksi koguduse pastor, kes on 1990-ndatel aastatel järjekindlalt teinud nii video- kui audiosalvestusi eesti
pillimeestest, pillimängu traditsioonidest ning jäädvustanud kapellide repertuaari, suviseid lõõtsapäevi jms.; ühtekokku 31
ühikut (s.o. ligikaudu 30 tundi) helimaterjali ja 5 tundi videosalvestusi.

1999 – 1 tantsupeostipendium summas 19 657 krooni
HELLE-MARE KÕMMUS, XVI Üldtantsupeo üldjuht-lavastaja.
2001 – 2 kogumisstipendiumi summas 19 730 krooni
ANU KORB, kogumisstipendium 9 865
Anu Korb on Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur. Preemia omistati Siberi eesti asundustest ja mujalt
vanemasse traditsiooni kuuluvate tantsude ning tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku jäädvustamise eest.
Anu Korb on koos teiste ekspeditsioonidel osalejatega aastatel 1992–2000 kogunud ja arhiivile üle andnud ligi 3 tundi
tantsualast videomaterjali, samuti rohkesti heliülesvõtteid rahvalõbustustest.

AIN RAAL, kogumisstipendium 9 865

Ain Raal on lõõtspillimängija. Preemia omistati Kagu-Eesti vanema lõõtspillimängu traditsiooni, eeskätt tantsulugude ja
taustandmete jäädvustamise eest. Ain Raal on arhiivile üle andnud 8 tundi põhjaliku andmestikuga varustatud kvaliteetseid
digitaalsalvestusi ning tegevpillimehena populariseerinud enda kogutud tantsumuusikat.

2004 – 1 kogumisstipendium ja 1 tantsupeostipendium summas 22 728 krooni
ANU VISSEL, kogumisstipendium 11 364
Anu Vissel (1952 – 2005) oli Kirjandusmuuseumi etnomuusika osakonna teadur. Kogumispreemia anti sihikindla,
entusiastliku ja asjatundliku rahvatantsürituste jäädvustamise, tantsimise ja lõbutsemisega seotud materjali kogumise ja
korraldamise eest. Stipendiumi määramisel võeti aluseks viimase kolme aasta jooksul Eesti Rahvaluule Arhiivi laekunud
videomaterjalid, mida on kokku üle 40 tunni.

KADRI TIIS, XVII Üldtantsupeo B-segarühmade üldjuht ja lavastaja, tantsupeostipendium 11 364
2007 – 2 kogumisstipendiumi summas 25 000 krooni
TRIINU NUTT, kogumisstipendium 18 000

Triinu Nutt on Tartu tantsuklubi juht. Talle omistati stipendium kaasaegse tantsuklubiliikumise järjepideva jäädvustamise ja
tantsualaste videomaterjalide kirjeldamise eest. Filmitud on kokku 33 tundi tantsimist, sellest 10 tundi koostöös Anu
Visseliga. Kõik materjalid on asjatundlikult kirjeldatud ja arhiivile üle antud.

KAJA SCHULTZ, kogumisstipendium 7 000

Kaja Schultzile määrati stipendium tantsimise ja lõbustustega seotud ingerisoome vanema pärimuse jäädvustamise eest.
Aastail 2001-2004 on Eestis elavatelt ingerisoomlastelt kogutud üle 80 tunni materjali, mille seas on rohkesti andmeid
külapidudest, pere- ja kalendritähtpäevade tähistamisest, tantsudest, ringmängudest ja pillimängust.
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2009 – 1 tantsupeostipendium summas 13 000 krooni
RIINA VOOLPRIIT, XVIII Üldtantsupeo võimlemisrühmade üldjuht-lavastaja
2010 – 2 kogumisstipendiumi summas 12 700 krooni
HELEN KÕMMUS, kogumisstipendium 7 700
Erinevatest Eesti osadest (Kihnu, Hiiumaa, Võrumaa) kogutud tantsimise ja lõbutsemisega seotud pärimuse ning tänapäeval
taaselustatud ainese (Baltika, Viru Regi, Viljandi pärimusmuusika festival jm) jäädvustamise eest.

LIILIA LAANEMAN, kogumisstipendium 5 000

Eestis elavate ingerisoomlaste pikaaegse jäädvustamise eest.

Aastatel 1998 – 2010 anti 9 kogumisstipendiumit ja 3 tantsupeostipendiumit summas 150 815 krooni.
2013 – 2 kogumisstipendiumi summas 380 eurot
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, kogumisstipendium 230
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile määrati stipendium ühistantsuaktsiooni Teatetants käigus kogutud
mitmekülgse rahvatantsualase materjali eest.
Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga korraldatud rahvatantsurühmade pärimuse kogumise käigus laekus arhiivi
189 mälupulka, millel leidus 77,4 GB materjali, sealhulgas 13 628 fotot, 3219 digilehekülge üleskirjutusi, 271
video- ja 56 helifaili.
INGRID RÜÜTEL, kogumisstipendium 150
Ingrid Rüütlile määrati stipendium pikaajalise ning järjepideva Kihnu ja muu Eesti tantsupärimuse jäädvustamise
eest.
Ingrid Rüütel on tantsimist jäädvustanud kogu oma folkloristi-tegevuse jooksul. Esimesed filmid on pärit aastast
1961. Viimastel aastatel on ta organiseerinud salvestamise rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica kavade
ülevaatustel (2010, 2007), mitmes Kihnu pulmas (2006, 2007, 2009) ning aidanud korrastada ja üle andnud
varasemaid Kihnu-teemalisi salvestusi.
2014 – 1 tantsupeostipendium summas 635 eurot
MAIRE UDRAS, Ülle Feršeli tantsu „Põlvest põlve“ lavastamise eest XIX tantsupeol
2016 – 2 kogumisstipendiumi summas 600 eurot
SILLE KAPPER, loominguliseks tegevuseks eesti rahvatantsu uurimise alal 300
JANIKA ORAS ,loominguliseks tegevuseks eesti rahvaluule ja rahvamuusika uurimise alal 300
2019 – 2 kogumisstipendiumi summas 1 000 eurot ja 1 tantsupeo stipendium summas 1000
TUULE KANN, rahvaluuleainestiku kogumisstipendium 500
PILLE KARRAS, rahvaluuleainestiku kogumisstipendium 500
VAIKE RAJASTE, tantsupeostipendium parima tantsulavastuse eest XX üldtantsupeol 1 000
Aastatel 1998 – 2019 on antud 15 kogumisstipendiumi ja 5 tantsupeostipendiumi summas 13 253 eurot ja 84
senti.

