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TALLINN
Giidide Ühingu venekeelsed
ekskursioonid Tallinna vanalinnas.
18.00 ja 20.00 ekskursioonid giid
Tatjana Sirsova juhendamisel.
Külastatakse Pauli ja Peetri
kiriku hoovi, käiakse Dominiiklaste
kloostris ja mujal.
Kestvus 1 tund ja 20 minutit.
NB! Eelregistreerimine
tania.guide.tours@gmail.com.
Grupi suurus kuni 30 inimest.
Kogunemine Vene 14.
Kell 18.00 Tallinna vanalinnas
koolinoortest giidide tasuta
ekskursioonid. Lisainfo alguspunkti
ja registreerimise kohta:
www.muuseumioo.ee.
Giidide Ühingu ekskursioon
Tallinna vanalinnas.
Täpsem info: www.muuseumiöö.ee

LOODUSE OMNIBUSSIGA
JÄRVAMAA
MUUSEUMIDESSE
Info ja registreerimine alates
12. maist Looduse Omnibussi
koduleheküljelt:
www.looduseomnibuss.ee
või telefonil 5647 6297.

Looduse Omnibussi marsruut
muuseumiööl:
11.00 Buss väljub Eesti Rahvusraamatukogu eest (Tõnismägi 2), retke
giid Tiiu Saarist
12.30-14.30 Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga ja kinomuuseumi külastus. Lõunasöök (ettetellimisel).
15.00-16.00 Aravete külamuuseumi
külastus. Kook (ettetellimisel)
16.30 Rabamatk giidiga JärvaMadiselt Vargamäele
18.00 Muuseumiöö algus.
Programm A. H. Tammsaare
muuseumis
20.30 Väljasõit Vargamäelt
21.50 Tagasi Tallinnas.

sauevalla.moisad@gmail.com
NB! Kui sa bussile ei mahu, jälgi
infot ja tule ise just sind huvitava
mõisa juurde!

KIRIKUD KÕLAMA!

Lääne-Harjumaa kirikute
muuseumiöö ühisprogramm.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Keila kirikus räägib Keila kirikuõpetaja Marek Roots kiriku kultuuriloolisest tähendusest, kontserdi
annavad Pille Metsson (orel), Aivar
Uuk (orel, Pille Metssoni õpilane),
Marika Pabbo (sopran), Eve
Neumann (saksofon), Urmas Vulp
(viiul).
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
RANNARAHVA
Harju-Madise kirikus kõneleb
RETROBUSS VIIMSIS
koguduse liige Vilve Hülp, kontserdi
annavad Harju-Madise koguduse
Muuseumiööl sõidab Viimsis
segakoor (dirigent Arvo Pihlamets)
Rannarahva muuseumi retrobuss,
buss ei pea kinni ajagraafikust vaid ja Helen Hiie tütardega.
sõidab pidevalt aga loominguliselt. 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Padise kloostri kiriku ajaloost
Ka tee ääres hääletajad võetakse
kõneleb arheoloog Villu Kadakas,
peale.
muusikalises osas teevad kaasa
Peatused: Eesti Sõjamuuseumi
Keila Muusikakooli õpilased.
ees, RMK Viimsi looduskeskuse
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
ees, Rannarahva muuseumi ees,
Risti kirikut tutvustavad kirikuõpeViimsi vabaõhumuuseumi ees.
taja Annika Laats ja kiriku juhatuse
SAUE MÕISATUUR - 9 mõisa liige Anneli Pärlin, kontserdi annavad Lätte Veetallajad.
ühe hoobiga, koos giidiga
Programm kestab ühes kirikus ca
Muuseumiööl giidiga ekskursioon 40 minutit, misjärel jõuab täistunSaue valla 9-s mõisas! Bussid välju- niks järgmisse kirikusse sõita.
vad Saue jaama juurest ja Ääsmäe Bussituur huvilistele kogunemisekülaplatsilt. Suupisteid saab tuurilt ga Keila kiriku ees kl 17.50: Keila
väikese tasu eest. Üritus tasuta!
kirik kl 18, Harju-Madise kirik kell
Täpsem info: Ääsmäe Külakogu
19, Padise kloostri kirik kl 20, Risti
kodulehelt aasmae.weebly.com ja
kirik kl 21.
Facebookist - Saue valla mõisatuuri lehelt. Registreeri end
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VÄIKE-MAARJA MUUSEUM
Pikk 3, Väike-Maarja

tema silmad, miks ta ennast sageli
ise haigeks mõtles ja miks talle
Eesti kliima ei sobinud.
Lastele otsimismäng! Tegevuskaardid täiskasvanutele!

Muuseumiöö programm
toimub sel aastal väljaspool
Väike-Maarja muuseumi olulistes
pärandipaikades.
Võtame aja maha, selitame meeled
ja lubame väel regilaulu läbi ning
pillikeelte kaudu tulla.
Muuseumiöö alguseks koguneme
kell 18.00 Ebavere tervisespordikeskuse parklasse, õhtu lõpuks
jõuame Äntu Punamäele lõkketule
paistele. Selga soojad riided, kaasa
istumisalus ja sobiv söögipoolis!
Info tel 526 383.

EESTI AJALOOMUUSEUMI
MAARJAMÄE LOSS Pirita tee
56, sissepääs kuni 22.30

19.00 mälumäng sarjast „Murra
mälu“ teemal FILMIMUUSIKA
20.00, 20.25, 20.45 kinosaalis
maailmakuulus tummfilm „REIS
KUULE“ (Le voyage dans la lune.
Rež Georges Méliès. 1902). Tummfilmile on HÄÄLED sisse puhutud!
Ühe seansi kestvus: 14 min
21.00-22.30 ÖÖS ON VAIKUST VAIKNE DISCO! Ajarännak muusikas!
Ainult sel õhtul ootame kõiki n.ö
sussi sahistama Evald Okase
A. H. TAMMSAARE
pannooga „Rahvaste sõprus“ (1987)
MUUSEUM KADRIORUS
kaunistatud ajaloolisse suvesaali.
L. Koidula 12a
Selleks on diskohuvilisel muuseumikülastajal vaja kaasa võtta sobiv
18.00 Muusika-teemaline minituraparaat (nt pleier või makk aastast
niir “Helisev muusika” lastele
19.00 Jaak Valge loeng “Võõrandu- 1987 koos sobiva muusikavalikuga),
kõrvaklappe saab osta!
mine. Vares-Barbaruse juhtum”
Avatud terrassikohvik, laste
EESTI AJALOOMUUSEUMI
meisterdamisnurk, mängida
SUURGILDI HOONE
saab arvutimängu “Mauruse
viktoriin”, lauamänge ning põnevat Pikk 17, sissepääs kuni 22.30
otsimismängu!
Erinäitus: muusikalisi haruldusi
Eesti Ajaloomuuseumi kogudest
EDUARD VILDE MUUSEUM
19.00 klaveril Auli Lonks ja bariton
Roheline aas 3
Harald Weiler. Wolfgang Amadeus
Mozarti 27. klaverikontserdi B-duur
19.00 Näituse “Külmetav kirjanik”
(KV 595) soolokadentsid. Haruldakuraatoriekskursioon
Fookuses on kirjaniku terviselugu, si kadentse saab muuseumis ka
oma silmaga näha.
milles eriti oluline osa vaimsel
tervisel. Selgub, miks Vilde hakkas Avatud näitus Teise maailmasõja
lastest ja sõjaaja lapsepõlvest.
taimetoitlaseks, kui haiged olid

TALLINN
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EESTI AJALOOMUUSEUMI
TALLIHOONE
Pirita tee 66, sissepääs kuni
22.30

Juudi Kulinaariaklubi tutvustab
juudi kööki ja maitsta saab
traditsioonilisi juudi retseptide
järgi tehtud kergeid suupisted.
Õpetatakse Iisraeli tantse. Avatud
lastenurk, kus saab meisterdada
juudi tavadega seotud asju.

Näitus „Riik malelaual. Saksa
okupatsioon Eestis 1941–1944“
19.00-21.00 TÖÖTUBA. Meisterda endale muusikateemaline
taumatroop.

EESTI KUNSTIMUUSEUM KUMU KUNSTIMUUSEUM
A. Weizenbergi 34, sissepääs
kuni 22.30

EESTI
ARHITEKTUURIMUUSEUM
Ahtri 2

18.30-22.30 Kumu hariduskeskuses on avatud kõlatöötuba lastele,
kus tekitatakse erinevaid helisid
ja tehakse põnevaid katsetusi
helitöötlemise tarkvaraga.
19.00-22.00 Muusika maalides,
tutvustab Helena Risthein, saateks
elav muusika!
19.00 (eesti keeles) / 19.30 (vene
keeles) 3. korruse püsiekspositsiooni saalides
21.00 (eesti keeles) / 21.30 (vene
keeles) 4. korruse püsiekspositsiooni saalides
Kogunemine infolaua juures!

Näitused: Ehitamata. Visioonid
uuest ühiskonnast 1986–1994.
Bus:stop. 7 arhitekti, 7
bussipeatust
Ulla-Maija Alanen. Kehamaastikud
18.00-21.30 Makettide valmistamise võlumaailm. Töötuba igas
vanuses lastele!
Kõik Eesti Arhitektuurimuuseumi
trükised -30%.

EESTI BUSSIAJALOO SELTS
20.00 kuni südaööni teevad
vanad bussid linnapeal tiiru. Sõidu
alguse ja lõpu koht on Tallinna
Bussijaamas. Mõni aeglasem buss
teeb vaikse tiiru ümber vanalinna
ja kiirem maanteelainer põrutab
Lasnamäe kanalisse kihutama.

20.00 Noorte Heliloojate Labor 2015
Tallinna Ülikooli kunstide instituudi muusika osakonna kontsert
koostöös kunstide instituudi KIMP
festivali ja Kumu kunstimuuseumiga. Kõlab koolinoorte ja ülikooli
üliõpilaste uudislooming:
• 2. Digitaalse heliloomingukonkursi võidutööd
• Muusikalise kompositsiooni
alused 2015. aasta kursuse
uudisteosed

EESTI JUUDI MUUSEUM
Karu 16
Ekskursioonid eesti, inglise ja vene
keeltes iga poole tunni tagant.
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 esineb
juudi laulu ansambel Mahol ja
laulab juudi laule.
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Kadrioru kunstimuuseumi kogust
ning Itaalia 18. sajandi rahva- ja
pidustuste muusikat.
Külastajad kaasatakse rõõmsasse
muusikute protsessiooni ning hea
ilma korral viib teekond Kadrioru
lossi Lilleaia poolsele terrassile,
kus on avatud välikohvik.

Muuseumiööl on suletud 5. korruse
kaasaegse kunsti galerii ning
näitus „Jaromír Funke ja Tšehhoslovakkia avangardistlik fotograafia
1922–1950” 3. korruse B-tiivas.

EESTI KUNSTIMUUSEUM MIKKELI MUUSEUM
A. Weizenbergi 8, sissepääs
kuni 22.30

EESTI KUNSTIMUUSEUM ADAMSON ERICU MUUSEUM
Lühike jalg 3, sissepääs kuni
22.30

Mikkeli muuseumis asub kaks
Meisseni portselanimanufaktuuris
valminud kujukest, mis kuuluvad
sarja “Ahvide kapell”. Miks juhtus
nii, et kuulus kujur J.J. Kändler
tegi terve portselanist orkestri,
kus muusikuteks on koomilised
livreedes ahvid? Mis lugu on nende
ahvikujudega seotud? Seda ja palju
muud saab teada Muuseumiööl
Mikkeli muuseumis. Programm on
eesti ja vene keeles.

“Kitarrimuusika maraton” minikontserdid õhtu jooksul kogu
muuseumis, esinevad Heiki Mätliku
kitarriklassi üliõpilased.
Salapärases keldris varjuteater külastajad on oodatud osalema!
Näitus “Modernne naine” keskendub professionaalsele eneseteostusele pühendunud naise
temaatika kajastumisele Eesti
kunstis 19. sajandi lõpul ja
20. saj esimesel poolel.

EESTI KUNSTIMUUSEUM NIGULISTE MUUSEUM
Niguliste 3, sissepääs kuni
22.30

EESTI LASTEKIRJANDUSE
KESKUS Pikk 73

Retk keskajast barokini – sõnas ja
muusikas.
Igal täistunnil pakutakse sõna,
kunstiteoste ja muusika kaudu
võimalust tutvuda erinevate stiilide
ja ajastute maailmapildiga.

Maja on avatud kell 11.00-23.00,
muuseumiöö programm algab kell
18.00, töötab ka raamatukogu.
18.00, 19.00, 20.00 Hoidlaekskursioonid. Palume eelnevalt
registreerida telefonil 617 7236.
Nukitsa rajapajaraja otsimismängud külastajatele välisuksest pööninguni - ürgne rada ja tehnikavidinate fännirada. Tublidele pööningul
väike meelehea ja lisaks saab ka
meisterdada.

EESTI KUNSTIMUUSEUM KADRIORU KUNSTIMUUSEUM
A. Weizenbergi 37
19.00 ja 20.30 algav programm
tutvustab 17. sajandist pärinevat
Bernardo Strozzi maali “Kontsert”
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EESTI LOODUSMUUSEUM
Lai 29a

usinad loovülesannetes osalejad
50% soodsamalt nautida kohvimaailma imesid Suurtüki tänava
Coffee Bar-is.
Märgitöötuba! (1 märk = 1 euro).
Näitus: Annika Teder “Ajakapslid”.

Näitus “Öised tiivulised”.
Oled oodatud iseseisvale
rännakule, mis jutustab lugusid
Eestimaa loodusest ning aitab lahti
mõtestada selle salakõnelusi.

EESTI TEATRI- JA
MUUSIKAMUUSEUM
Müürivahe 12

EESTI MEREMUUSEUM
Pikk 70, sissepääs kuni 22.15

Tule ja saa osa Reinut Tepi ja
noorte muusikute etteastetest ning
kuulda muuseumi instrumentide
lugusid muuseumi töötajate ja
instrumentide endi esituses. Muuseumi mehaanilised instrumendid
ja rahvapillid saavad hüüda nõnda,
et tänavalegi kuulda! Kõlavad
isamaalised lood, killukesed klassikast, rahvalikud viisid ja mehaanilised rütmid. Pered on oodatud
meisterdama ja mängupööningule
muusikuid mängima.
22.00 Assauwe hoovis välikino, kus
linastuvad juba traditsiooniliselt
Heino Maripuu kogutud kaadrid
Eesti levimuusika ajaloost.

Paksus Margareetas musitseerib
Gabriel Passov kvintetiga. Esituse
teeb eriliseks tema instrument –
akordne vioola, mille ta on ise
leiutanud.
Meremuuseumi 80 aasta juubeli
puhul on tornis ära märgitud 10
põnevat eksponaati, mis on muuseumis olnud avamisest alates.

EESTI PANGA MUUSEUM
Estonia pst 11
Esineb Eesti Panga Bänd. Tegevused lastele ja noortele. Parimatele
auhinnad!
Avatud on muuseumipood.
Täpsem info veebilehelt:
muuseum.eestipank.ee

EESTI TERVISHOIUMUUSEUM
Lai 30, avatud 19.00-23.00

EESTI TARBEKUNSTIJA DISAINIMUUSEUM
Lai 17

Püsiekspositsioon “AVAMEELSELT
SINU KEHAST”.

EESTI TULETÕRJEMUUSEUM
Raua 2, NB! sissepääs Gonsiori
tänava kaudu

Disainirütmid. Tule muuseumisse
ja avasta missugust rütmikeelt
räägib disain Sinuga. Kõigil
külastajatel on võimalus osaleda
rütmimaagia loomisel, mille käigus
kattub muuseumi kolme korrust
läbiv trepikäsipuu ainukordse
mustriga. Boonusena saavad kõik

19.00, 20.00, 21.00 muuseumi hoovis esineb Tallinna Tuletõrjeühingu
Puhkpilliorkestri Pritsubrass,
dirigent Raimo Reitel juhtimisel.
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Avame 11-korruselise tuletõrjetorni 16.00, 19.00, 21.00 eestikeelsed
uksed taas külastajatele. Tulge
ekskursioonid
nautima kaunist linnapanoraami.
17.30 venekeelne ekskursioon
NB! Kõik grupid täis!

EESTI VABAÕHUMUUSEUM
Vabaõhumuuseumi tee 12

JAANI SEEK
Rävala puiestee

Avatud on Köstriaseme, Pulga,
Härjapea, Aarte, Sepa ja Kolga
talud, Kuie kool, Lau külapood,
Kolu kõrts ja Sutlepa kabel
19.00-21.00 muuseumi taluõuedes
ja ajaloolistes hoonetes astuvad
väikeste kontsertidega üles
laulukoorid üle Eesti. Täpsem kava
ürituse ajal koha peal. Toimub
muusikaviktoriin! Auhinnad!
21.00 Kiigeplatsil Kooripiknik kooride piknik, kus saavad kokku
laulukoorid üle Eesti. Nautima on
oodatud kõik koorimuusikasõbrad!
Süütame lõkke ja imetleme kaunite
lauluhäälte saatel päikeseloojangut
Kopli lahel.

Jaani Seegis kõlavad 2015 aasta
muuseumiööl ehted. Avatakse
Eesti Kunstiakadeemia ehte-ja
sepakunsti eriala tudengite
bakalaureuse lõpunäitus - puidust
kullani, rauast rediseni.
Jaani Seegis on muuseumiööl veel
üllatusi, tule kohale ja sa näed!

KALAMAJA
LASTEMUUSEUM MIIAMILLA
Kotzebue 16, sissepääs kuni
22.30
18.00-20.00 Pillide valmistamise
töötuba
21.00 Unelaulude ühislaulmine
Lastelaulude teemaline otsimismäng kogu majas! Auhinnad!

FLO KASEARU
MAJAMUUSEUM Pebre 8

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Flo
KADRIORU LASTEMUUSEUM
giidituurid
MIIAMILLA
Õhtu jooksul on avatud kohvik
L. Koidula 21c, avatud kuni
ja muusika, lastenurk, viktoriin.
Kuulutatakse välja eelmise aasta
21.00
viktoriini võitjad.
Mängime rütmidega ja avastame
21.00 avatud majamuuseumi saun.
põnevat helidemaailma. Avatud 4
töötuba:
FOTOMUUSEUM
• Kunstitoas saame teada, mis on
Raekoja plats 4/6
ekspressionism ja kuidas püüda
paberile värvilisi rütme;
Avatud näitused!
• Kitarripeituse töötoas uurime, kes
on end selle vahva pilli sisse ära
HOTELL VIRU JA KGB
peitnud;

Viru väljak 4
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NÕMME MUUSEUM Jaama 18

• Mängime helidemuuseumit ja
nuputame, kuidas loodus meiega
kõnelema panna;
• Igaüks saab kohapeal ka endale
ise pilli meisterdada.

18.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperieriala üliõpilaste
kontsert.

KUNSTNIKE ARSENI JA SIGNE OKUPATSIOONIDE MUUSEUM
Toompea 8
MÖLDERI KODU Edu 24

Okupatsioon ja muusika. Paneme
mõlemad mängu!
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Muuseumi dirigent on valmis juhatama!
Mäng lõpeb võiduga. Ole mänguline!

Eesti kunstnike kunagise kodu ja
ateljee tutvustus. Arhitekt Edgar
Velbri loomingu tutvustus.
Teemakohane ajutine muusemipood.

LENNUSADAM Vesilennuki 6,
sissepääs kuni 22.15

RAHVARINDE MUUSEUM
Vabaduse väljak 9

Lennusadamas võib oodata üllatusi. Avatud on Kohvik MARU ja muuseumi kauplus. Lennusadamasse
saab tulla ka meritsi, aurulaevaga
Katharina Vanasadamast.

18.00-22.00 Muusikateemaline
kiirviktoriin
19.00-19.45 Tallinna Muusikakooli
õpilaste akordionikontsert
21.00-21.45 Tallinna Muusikakooli
õpilaste akordionikontsert
22.30 Viktoriini auhindade jagamine.

LUSCHER&MATIESEN EESTI
JOOGIKULTUURI MUUSEUM
Toom-Rüütli 10

SÄREVI TEATRITUBA
Tina 23-13

18.30, 19.30, 21.00 Muuseumi
ekskursioon ja legendi tutvustus
19.00, 20.00, 22.00 Film „Mahlakuningas“ – dokumentaalfilm
Luscher & Matieseni ajaloost.
Keiti Väliste film noorest Dimitri
Matiesenist.

Eldor Renteri värske teatrikunsti-teemaline väljapanek. Erinevad
muusikalavastused suurel ekraanil.
Vaatame koos, mida omal ajal
lavale on toodud, passime kostüüme selga ja meisterdame. Särevi
Teatrituba on tavapäraselt avatud
ettetellimisel, kasuta võimalust, et
muuseum õhtul lahti on!

NUKU MUUSEUM Lai 1
NUKU muuseumis saab sel ööl
kuulata nuku-kriginad, mida kuulevad tavaliselt vaid nukkudele kõige
lähemalseisvad isikud – nukunäitlejad ning iga külastaja võib
osaleda käegakatsutavate helide
kogumisaktsioonil.

TALLINNA KAARLI KIRIK
Toompea 10
18.00 Muusikapooltund.
Marika Kahar - orel
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19.00 Muusikapooltund.
Lea Valiulina - orel
20.00 Muusikapooltund.
Iris Roost - orel
21.00 Muusikapooltund. Kristel
Aer - orel.

• Karu klassi teemaks on
kampaania “Et jää jääks jääks“,
katsuda saab päris jääkaru
nahka ja uurida karvade ehitust,
õhtu jooksul näidatakse ka filmi
arktika aladest
• Hundi klassis on looduse häälte
labor. Milliseid hääli on looduses
ja kuidas neid ise järgi teha? Milliseid instrumente saab loodusest
kokkukorjatud vahenditega teha?
Uudistama on oodatud kõik, nii
täiskasvanud kui ka lapsed!
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts
(TLSS) pakub võimalust meisterdada loomaaialoomadele nende
elu rikastavaid ja põnevamaks
muutvaid mänguasju. Avatud on ka
loomaaia raamatukogu ja Mõmmu
kohvik.

TALLINNA KUNSTIHOONE
Vabaduse väljak 8
Avatud!

TALLINNA LINNAMUUSEUM
Vene 17, sissepääs kuni 22.30
Ajarännak muusikas keskajast diskoni keskaegses kaupmehemajas.
Igal korrusel kõlavad sulnid helid
eri ajastutest. Tule, kuula, tantsi
kaasa ning avasta Tallinna ajalugu.

TALLINNA LINNAMUUSEUMI
NEITSITORNI MUUSEUMKOHVIK Lühike jalg 9a,
sissepääs kuni 22.30

TALLINNA PIISKOPLIK
TOOMKIRIK
Toom-Kooli 6.

19.00 ja 22.00 näituse “MAGUS
KAUP. Tallinna maiustusetootjad
1918 - 1940” tutvustus eesti keeles
19.30 muusikaline etteaste Neitsitorni 4. korrusel
20.00 ja 21.00 näituse “MAGUS
KAUP. Tallinna maiustusetootjad
1918 - 1940” tutvustus vene keeles.

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 kirikututvustus
18.00 muusikapooltund “Õhtused
mõtisklused”. Niina Murdvee (viiul),
Piret Aidulo (orel)

19.00 muusikapooltund “Fantaasia
kolmele”. Oksana Sinkova (flööt),
Alina Sakalouskaya (mandoliin),
Kadri Ploompuu (klaver, orel)
20.00 muusikapooltund “Ave
TALLINNA LOOMAAED
Maria”. Maire Martinson (sopran),
Ehitajate tee 150 NB! Avatud
Kadri Ploompuu (orel)
vaid keskkonnahariduskeskus 21.00 muusikapooltund “Klarnetiklassika”. Madis Kari (klarnet), Kadri
• Eluslooduse klassis saab vaadata
Ploompuu (orel)
ja kuulata loomi ja laboris teha
22.00 muusikapooltund “Öömuuerinevaid katseid
sika”. Madis Kari (klarnet), Kadri
Ploompuu (orel).
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TALLINNA TELETORN
Kloostrimetsa tee 58a,
19.00-23.00, viimane grupp
torni 22.30

TŠUVAŠI RAHVARÕIVASTE
MUUSEUM Uus 19 / Vene 28

Tšuvašimaad Volgamaal nimetatakse saja tuhande laulu maaks.
Igal täis- ja pooltunnil majatutvus- Muuseumiööl tutvustame tšuvasi
tus! Alvin Raati muusika kõlab kogu muusikat, vanu laule ning anname
tornis!
võimaluse kaasa laulda ja tutvuda
23.00-23.30 muusika- ja tantsuenii vanade külaliste lauludega,
tendust “Side lõpp” (trompet Allan laste ansamblide lauludega kui ka
Järve; tants - Erena Reilent, Kaili
kaasaegse muusikaga.
Puusepp, Jaroslav Galitskii, Sofia
Ketova). Kõlavad torni osades
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
tekkinud helid, uuritakse saatja ja
MUUSEUM
vastuvõtja vahelist signaali!

Akadeemia tee 1

TALLINNA ÜLIKOOLI
MUUSEUM
Narva mnt 29, avatud kuni
22.00

Laulvatest robotitest kaevandushelideni, ühine osalusmäng ja
auhinnad!

19.00 esineb Tallinna Ülikooli
muusika osakonna segakoor!
Kavas W.A. Mozarti looming,
dirigendid on Merike Aarma ja
Raul Talmar. Vahetekste loeb Jüri
Aarma. Teadlaste Foorumis (Narva
mnt 29). Kontserdi pikkus on ca 45
minutit.
Tutvu taasavatud Tallinna Ülikooli
muuseumi püsiekspositsiooniga
(Narva mnt 29, S-107)! Erinäitus
üliõpilaselust muuseumiööks,
mis annab ülevaate ülõpilaste
võitlusest Tallinna Ülikooli loomise
ja ühiselamute renoveerimise eest
aastatel 2004-2006 (Narva mnt 29,
Teadlaste Foorumis).

TTÜ muuseum
Suures Saalis näitus “Eesti Energeetika“, galeriis Futurum näitus
“Puder ja kapsad. Näitus toidu- ja
toitumismaailma kirjust pildist“
18.00-20.00 “Mulks!“ Tule ja avasta
mikroskoopiline bakterite maailm
meie toidus ja meie sees!
19.00-22.00 TLÜ Kunstiteraapiate
osakond tutvustab: iMuse interaktiivne multisensoorne
keskkond, mille abil ka puudega
inimene saab kogeda rõõmu ja
omaloomingu-elamust.
TTÜ energeetikateaduskond.
Mäeinstituut ja mäemuuseum
mi.ttu.ee/muuseumioo
Osale loodushelide saatel raviturba
töötoas! Kuula erinevaid kaevandamiskeskkonna helisid! Võta osa
atraktiivsest auhinnamängust “Su
heli kõlab tuttavalt!!”
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HARJUMAA

TTÜ energeetikateaduskond.
Elektroenergeetika instituut
„Pingeline muusikaelamus TTÜ
kõrgepingelaboris“. Tule ja kuula,
mis häält teeb elekter ja kuidas
teda looduses ära tunda!
Formula Student Team Tallinn
Pane proovile oma oskused
vormeli juhtimisel (simulaator)!
Juhendamas FS Team´i liikmed.
19.00 Demosõit elektrivormeliga
TTÜ parklas.

ANIJA MÕIS Anija vald
Avatud! Täpsem info kodulehel!

AMANDUS ADAMSONI
ATELJEEMUUSEUM
Adamsoni 3, Paldiski, 11.0023.00 kõigile tasuta avatud!
11.00-23.00 Kristin Orava ja Juha
Hilpase näitus “Armsad hirmud“
19.00 Paldsiki Muusikakooli
ansambel (erinevad instumendid)
kestus 45 minutit.

TTÜ Robotiklubi
Robotinäitus koos demoga. 3D
noodid. Laulvad robotid
19.00-20.30 Tehnoloogilise muusika töötuba
TTÜ campus
19.30 “Kammertehnika” - laulab
TTÜ Kammerkoor. Rautavaara
“Lorca süit”
Töötuba hingamise ja hääle kasutamise tehnikatest

TALLINNA TÄHETORN
Tähetorni 2, 18.00-01.00
18.00-20.00 Päikese vaatlus,
astronoomiliste vaatlusvahendite
tutvustus
22.00-01.00 Tähevaatlused,
huvilistele tähistaeva vaatamise
kiirkursused
Tähevaatlused toimuvad ainult
selge taeva korral.
NB! Tähetornis on vähe ruumi,
sisse saab väiksemate gruppidena
iga 15 minuti tagant.

EESTI SÕJAMUUSEUM KINDRAL LAIDONERI
MUUSEUM
Mõisa tee 1, Viimsi,
avatud kuni 22.00, tegutseb
kohvik!
19.00 Esineb staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel.
19.00 Reigo Ahvena trummikool
lastele - rivitrummid ja trummihelid
sõjanduses, registreeri
info@esm.ee või tel 6217 410
20.30 Esineb staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel.
20.30 Sõjamuuseumi rasketehnika
angaari tutvustav ekskursioon.

EESTI VABADUSVÕITLUSE
MUUSEUM
Lagedi, Rae vald NB! AVATUD
ALATES KL 16.00 KUNI
HOMMIKUNI! Avatud kohvik!
12

Igal täistunnil ringkäik giidiga muuseumis! Soome- ja inglisekeelsed
tuurid eelneval kokkuleppel!
Muusikalised üllatused,kus saab
nautida mahedat lõõtspilli meloodiat. Külastajatele avaneb võimalus
vaadata erinevaid dokumentaalfilme II maailmasõjast ja lahingutest
Eesti pinnal.
Muuseumiöö eriprojekt - disaini
soomuk BTR! Joonista ja värvi kohtuvad mälestused, head soovid,
sõjatehnika oma külmas rahus ning
muusika! Esmakordselt Eestis!

METSANURME KODULOOMUUSEUM-KÜLAKESKUS
Saku vald

18.00 avatud muuseumikohvik,
võimalik isesesivalt tutvuda
ekspositsioonidega
18.30 Metsanurme elanikud loevad
ja räägivad Üksnurme mõisa
aladelt kogutud rahvapärimuslikke
kohalikke lugusid
19.00 Rehehoone II korruse saalis
püsiekpositsiooni avamine
20.00 Loodusretk “Öös on
loodusmuusikat”- linnulaulumatk
matkarajal (ca 5 km); matkajuht
HARJUMAA MUUSEUM
ornitoloog Aarne Tuule, Keila jõe
Linnuse 9, Keila
kaldal puhkekohas loodus-ja mui19.00-19.40 Musitseerivad Keila
naslugu ööviiulist ja väike öö(viiuli)
Muusikakooli kitarriõpilased
muusika kontsert
20.00-22.00 Äraarvamismäng
Tagasi külakeskuses orienteeruvalt
„Mõista-mõista, mis see on“ –
22.00 (22.30), pakume matkaeimõistatuslikud esemed muuseumi net, võimalus tutvuda isesesvalt
kogust
ekspositsioonidega
21.00-22.00 Ekskursioon Harjumaa 23.00 üllatuslik lõputseremoonia.
Muuseumi püsinäitusel
22.00 – ... Öömuusika - ööbikukontNÄKIALLIKA
sert muuseumi õuel

KIRIKUD KÕLAMA!
KEILA, HARJU-MADISE,
PADISE, RISTI KIRIKUTES IGAL
TÄISTUNNIL ringkäik ja kontsert!
Vt täpsemalt retke kirjeldust.

KOSE-UUEMÕISA
KODULOOMUUSEUM
Harjumaa
20.00 Kose pastoraadis kontsert.
Esineb kohalik Suurkaskede
pereansambel. Kaetud kohvilaud.

TÖÖRIISTAMUUSEUM
Kupu, Kuusalu vald, avatud
18.00 kuni südaööni!

Külastajatel võimalik läbida kogu
ekspositsioon koos giidiga! Taustaks kõlavad Raimond Valgre ja
Artur Rinne esituses eestikeelsed
laulud, võimalik tellida kohvi-teed.

RANNARAHVA MUUSEUM
Nurme tee 3, Viimsi
Muuseumiööl kostub koolimaja
saalist jälle muusikat, nagu vanadel
headel aegadel...
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Jah, see vana maja mäletab.
Akordioniviise ja grammofonikrabinat.. põnevil poisse mõtetes
tantsusamme harjutamas, ärevil
tüdrukuid peopesaga põsenukkidele puna lisamas. Koolimajas käib
jälle tantsupidu...
NB! Tuuritab Rannarahva Muuseumi retrobuss, vt täpsemat infot
retkede juurest.

Pillid ja muusikaline kuulmine kohapeal saadaval. Kui endal juhtub
ka olema üht või teist, võtke kaasa.
Dirigent M.

VIINISTU KUNSTIMUUSEUM
Viinistu, Kuusalu vald,
18.00-23.45

Valgus- ja interaktiivsed audioinstallatsioonid muuseumis
RMK VIIMSI LOODUSKESKUS NB! 16. mail loojub päike 21:52, sellest tulenevalt soovitame ajastada
Rohuneeme tee 29a, Viimsi
ringkäik muuseumisse alates kell
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 esineb
22.00.
Tallinna Ülikooli Meeskoor.
18.00-21.00 Poolsaare pianistide
Saab kuulda nii tuttavat koorilaupäikeseloojangukontsert muuseuluklassikat kui ka võib-olla vähem
mi klaverisaalis
tuntud, kuid loodussõbralikke
21.10-22.00 Tehasekinos värske
lugusid. Koori dirigendid on Jüri
muusikadokk “Impromtu”
Rent ja Indrek Vijard.
Alates 23:45 Öös on tantsumuusi19.30, 20.30, 21.30 Linnulauluviktoriin kat, vt täpsemalt kodulehelt!
Muuseumiööl soodushinnaga
SAUE VALLA MÕISATE TUUR majutus, info 53 736 446 või
viinistuhotell@gmail.com
TÄPSEM INFO LK 3
Helid ja valgused toovad Viinistu
muuseumiöösse: Volmer Kliiman,
SAKU PRUULIKODU JA SAKU Rasmus Rattas, Raido Roostalu.

ÕLLETEHASE MUUSEUM
Tallinna mnt 2, Saku Pruulikoda

IDA-VIRUMAA

20.00, 20.15, 21.00, 21.15, 22.00
Ekskursioonid kuni 35-le inimesele!
Palume kõigil kindlasti ekskursioo- IISAKU MUUSEUM
Iisaku vald, avatud 16.00-22.00
nidele ette registreerida:
visit@pruulikoda.ee
16.30-17.00 esinevad Iisaku
regilauljad
VIIMSI VABAÕHUMUUSEUM 17.00-19.30 esineb rahvamuusik
Ervin Lember oma sõbraga ja
Rohuneeme tee 51, Viimsi
valmistatakse rahvapille.
Alates kell 18.00 toimub orkestAvatud püsiekspositsioon ja ajutine
riproov. Orkestrantidel palume
näitus “Kalevipoeg Ida-Virumaal”.
kohale ilmuda hiljemalt kell 22.00.
Esinemine päikeseloojangul.
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JÕHVI KINDLUSKIRIKU
MUUSEUM Rakvere 6b, Jõhvi

Polaarmõisa külastus on küll
tasuta, kuid kontserdid on tasulised
1.00/2.00 EUR.

16.30 „See on kui kuldne side“
(etendus F.F. Mayerist) avatud
proov Jõhvi Mihkli kirikus
18.00 Lastele viktoriin ja aarete
mäng; võimalus külastada kirikutorni; Jõhvi muusikaelu ajaloo
teemalise näituse avamine
19.00 Jõhvi muusikakooli õpilaste
kitarrikontsert „Öös on muusikat“
(Inna Tagirova juhendamisel)
19.30 Loeng Eesti Teaduste
Akadeemia presidendilt Tarmo
Soomerelt „Kirderanniku lainete
muusika“
20.30 Õhtune muusikakontsert
Kohtla-Järve Kunstide Koolilt.

NARVA KUNSTIGALERII
Vestervalli 21, Narva
Avatud ja ootab külalisi!

NARVA LINNUS
Peterburi mnt 2, Narva
18.00-22.00 “Lastetuba” (muusikalised multifilmid ja meistriklassid)
18.30-19.30 Muusikakooli õpilaste
etteaste
18.00-19.00 Meistriklass erinevatest tantsudest
19.00-22.45 Disko
18.00-22.00 “Lõdvestustuba”
NB! Kõik on oodatud osalema ka
muusikateemalises viktoriinis.
Parimatele auhinnad!

KOHTLA-JÄRVE
PÕLEVKIVIMUUSEUM
Tuuslari 18a, Kohtla-Järve linn
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 muusikalised etteasted, luulekavad
Igal pooltunnil programm kinolinal.

KUKRUSE POLAARMÕIS
Kohtla vald, eriprogramm
14.00-19.00
Ägedat pop-muusikat teevad ja
esitavad meie oma maakonna
noored, kes on tuntud juba üle
Eesti. Süvamuusika austajaile
pakume kontserti „ Muuseumiöö
eel“. Veetilgas sätendab...“ kõlavad
Eesti heliloojate looduse- ja kevadeteemalisi palad klassikast kuni
tänapäevani. Flöödil Eleonora Palu,
klaveril Diana Liiv

LÄÄNE-VIRUMAA
VÄIKE-MAARJA MUUSEUM
Pikk 3, Väike-Maarja
18.00 muuseumiöö alguseks
koguneme Ebavere tervisespordikeskuse parklasse, õhtu lõpuks
jõuame Äntu Punamäele lõkketule
paistele. Selga soojad riided, kaasa
istumisalus ja sobiv söögipoolis!
Selitame meeled, võtame aja maha
ja lubame väel läbi regilaulu ja
pillikeelte kaudu tulla!
Info tel 526 383.

KUNDA TSEMENDIMUUSEUM
Jaama 11, Kunda, avatud kuni 22
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18.00 Muusikaterapeut Dali Kase
ettekanne “Mis on muusika?
Kuidas mõjub muusika? Mis on
muusikateraapia?”
19.00 Meisterdame lastega pilli
20.30 Täname fotonäituse fotograafe. Valdese kirjanduskohvik
esitleb... Muusikakohvik.
Tutvustame maailma kuulsat Taani
heliloojat kes on sündinud Kundas,
Kundage Riisager. Tutvustame
brošüüri Riisagerist. Räägime
20. sajandi Kundast, mil K.Riisager
siin elas. Milline oli Kunda ja Kunda
tsemendivabriku elu.
21.30 Öökontsert – K. Riisageri
loomingust
Näitus “Pildil on muusika“.

KÄSMU MEREMUUSEUM
Merekooli, Käsmu
Alati avatud!

PORKUNI PAEMUUSEUM
Lossi 1, Porkuni
Ülevaade Eesti rahvuskivist paekivist! Kollaaž kivi kõladest.
Elementide helikunst. Lisaks saab
kuulata muusikapalu Porkunist
ja Porkuni päritolu autori lugusid.
Kuidas kõlab kivipill?

SA VIRUMAA MUUSEUMID
RAKVERE LINNUS
Rakvere Vallimägi, avatud
20.00-23.00!

RAKVERE LINNAKODANIKU
MAJAMUUSEUM
Pikk 50, Rakvere, avatud
18.00-20.00!
18.00 Hoovis vabaõhukontsert.
Avatud püsiekspositsioon!
Avatud Ivo Schenkenbergi kõrts!

LÄÄNEMAA
ANTS LAIKMAA
MAJAMUUSEUM
Taebla vald, avatud kuni 22.00
19.00 elava muusika tund Taebla
Gümnaasiumi esinejatega. Pakutakse kohvi-teed läbi õhtu ja taustaks
muusika ammustest aegadest.

ILONI IMEDEMAA
Kooli 5, avatud kuni 22.00
Ilon Wiklandi tööde näitus!
Kinosaalis “Pikk, pikk teekond” –
Eestis veel seni näitamata dokumentaalfilm Ilon Wiklandist.

HAAPSALU PIISKOPILINNUS
Lossiplats 3, avatud kuni 22.00
21.00 orelipooltund, musitseerib
Lia Salumäe.

HAAPSALU RAEKODA
Kooli 2, avatud kuni 22.00
AUGUST TAMPÄRGI
NIMELINE HANILA MUUSEUM
Hanila vald, avatud 18.00-22.00

Kahurimeeskonnaetendus
eeshoovis. Muusikalised etteasted,
Raamatu “Looduslik toit. Ehe ja
koorilaul. Igal pooltunnil toimuvad
tervendav“ esitlus. Loeng “Sa ei
ekskursioonid konvendihoones.
ole see, mida sööd, vaid see, mida

16

omastad“ – Marika Blossfeldt
(Polli Talu Loomingulise Keskuse
tegevjuht, tervisenõustaja).
Kontsert - Paula Marit Leiumaa
ja Lisete Velt. Ettekanne - “Lõuna-Läänemaa - nii nagu ta paistab
Emajõe Ateenast” – Aare Ristikivi
(Aasta gümnaasiumiõpetaja).
Kontsert - Hanila Laulu- ja Mänguselts. Näitused: Kolhoosiaeg Hanila
ja Karuse mail; Koolituba.

avalik esinemine), laululehed ja
ühislaulmine.
Avatud näitused! ÕPITUBA, kus
saab valmistada putukapilli (materjali maksumus: 0,50 eurot).

RANNAROOTSI MUUSEUM
Sadama 31/32, Haapsalu

20.00 tekstiilikunstnik Ehalill Halliste loob koos külastajatega raamil
vaiba, mille inspiratsiooni saab
kohapeal rahvalikust muusikast.

Muuseumiöö täidavad kohvik,
näitused ja rannarootslaste viisid
maal ja merel.

RAUDTEE- JA SIDEMUUSEUM
Raudtee 2, Haapsalu

RAPLAMAA
HAGERI MUUSEUM
Hageri, Kohila vald

JÄRVAKANDI KLAASIMUUSEUM Järvakandi vald

Vanade ja vanaaegsete puhkpillide
näitus. Esto Muucika pillid Jaan
Vierteku erakogust.
22.00 Haapsalu raudteejaama
Väljapanek Enn Kandvere noodikoootesaalis kontsert “Öös on
gust. Las jääda kõik, mis hea - laulud
muusikat”. Esinevad Tütarlastekoor üheks õhtuks. Ansamblit SiCaNa
Canzone ja Haapsalu Kammerkoor. meenutades. 2011. aastal toimunud
kontserdi salvestuse esitlus muuseumis läbi kogu õhtu.
LIHULA MUUSEUM Lihula
mõis, avatud kuni 22.30, ava- Helisev klaas. Proovi ise klaasimuuteha. Avatud muuseumi õuel
tud kohvik ja muuseumipood! sikat
asuv klaasistuudio.
Laulu, pillilugusid ja tantsu
MAHTRA TALURAHVAMetsküla koolilastelt. Lõõtsanaised Märjamaalt musitseerivad ja
MUUSEUM Muuseumi 1, Juuru
räägivad lugusid oma pillidest.
Avatud ja ootab külastajaid!
Regilaulust- Mari Sarv ja laulame
ühiselt regilaule. Helgi Tõnnemaa- lõbusaid lugusid kohalikest
pillimeestest ja pillidest. Lääne
Liisi (kohalik rahvalaulik) - mängib
lehepilli ja kommenteerib (raadiosalvestus ERR 1973). Esineb
naisansambel Pärnust (esimene

SILLAOTSA TALUMUUSEUM
Veski, Märjamaa vald
Kohalike külapillimeeste esinemine
ja näituse “Nii saab valgus” avamine!
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JÄRVAMAA

EESTI JALGRATTAMUUSEUM
Pikk 9, Väätsa

Tutvustame ja mängime aastaist
1899-1944 pärinevaid šellakplaate vanadel grammonidel ning
tutvustame tollaseid hitte ning
RETKE KIRJELDUS LK 2
artiste. Avatud on näitus erinevatest šellakplaatidest. Näitame
A. H. TAMMSAARE MUUning mängime nii mitmeidki suuri
SEUM VARGAMÄEL Albu vald haruldusi nii Eestist kui ka raja
tagant, mis pärinevad muuseumi
Nii väiksed kui suured Vargamäel
viibijad saavad osa võtta maastiku- loojate erakogust. Võimalus on
kiigata muuseumiruumidesse üks
mängust “Sink sale proo”. Avatud
päev enne pidulikku avamist.
on ka näitus “Karjapoisi töökeskkond”. Lastele mängunurk!
18.00-18.30 Muuseumiöö avamine. EESTI PIIMANDUSMUUSEUM
Imavere vald
Koori Sink-Sale-Proo etteaste.
18.30-19.30 Esineb Urmo Kütismaa 18.30 mängime Pilli Piima sisse
19.30-20.50 Kandleõpituba. Juhen- Pillimehed lustivad köögis - kas
dajaks: Kaja Kraav
kannel kergitab karaski kõrgemaks,
20.50-22.20 Ööekskursioon
suupill sõira sahvtisemaks ?
looduslike helide keskel ehk loodus 20.00 proovime kas pilliviis tegi
teeb muusikat. Ekskursiooni tehes piimaroale peenema meki
keskendume helidele ja muusikale 20.30 Lustilugu Piimamõisas ehk
milles Hansenite pere osa sai.
siis sõirameistrite kontsert
22.20-23.00 Muuseumiöö regilaulu 21.30-23.00 Mängud, degusteeriloomine.
mised ja muusika Masinasaalis.
Avatud on muuseumikohvik Tanksemäe Saffer’i poolt.

LOODUSE OMNIBUSSIGA
JÄRVAMAA MUUSEUMIDESSE

JÄRVAMAA MUUSEUM
Lembitu pst 5, Paide
Maskiball! Esineb Teet Tihvani
Bigband. Külastajad on oodatud
kostümeeritult maskiballile kostüümid kiviajast nõukogude
ajani. Iga kostüümis kohale tulnud
inimene saab muuseumilt ka väikese meene. Avatud kohvik! Loeng
Järvamaal läbi aegade tegutsenud
muusikategelastest!

EESTI RINGHÄÄLINGUMUUSEUM Vabriku pst 11, Türi
Avatud püsiekspositsioon!

SÄRGVERE MÕISA MUUSEUM
Sargvere küla, Paide vald
18.30 pärimusmuusika lastekontsert
20.00 mõisa ekskursioon koos giidiga
21.30 Eve Martjak akordionil.
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HIIUMAA

SAAREMAA

HIIUMAA MUUSEUMI PIKK
MAJA Vabrikuväljak 8, Kärdla

MUHU MUUSEUM

Avatud ja ootab külalisi!

Nööbipilli meisterdamine. Esinevad ANGLA TUULIKUMÄGI JA
Timo Lige laululapsed. Rudolf
PÄRANDKULTUURIKESKUS
Tobiase nimelise Kärdla muusikaavatud kuni 22.00!
kooli täiskasvanute õppe õpilaste
kontsert. Suur Hiiumaa Muuseumi Harmooniumil mängib Leisi kooli
muusikaõpetaja Tiina Oks ja noorfiliaalide vaheline orienteerumistele on rahvalikud pillilood selgeks
mäng “Pilli nägid?”
õpetanud juhendaja Irja Aardam.
KASSARI EKSPOSITSIOONIMAJA Huvilistele pakume meeleolukat Angla Tuulikumäe ja keskuse ringkäiku,
Suur Hiiumaa Muuseumi filiaalide
kus tutvume lähemalt ajalooliste
vaheline orienteerumismäng “Pilli
väljapanekutega ja kuulame juurde
nägid?”
ainult Anglale omaseid lugusid.
Lapsed saavad kätt proovida
MIHKLI TALUMUUSEUM
meisterdamiskojas. Muuseumiöö
Malvaste, Kõrgessaare vald,
külalistele pakume maitsmiseks
avatud 18.00-21.00
angla rukkileiba, koduleiva toas saab
keha kinnitada väikese kohvi või teeKammipilli ja lehepilli töötuba.
pausiga. Kel soovi, saab proovida
Jooksumäng “Saunast aidani”
ka Saaremaa taluõlut ja erinevaid
Valdu Tammistu mängib lõõtsa
jooke.
Tantsu- ja laulumängud taluõuel.
Helisevad lokulauad
Suur Hiiumaa Muuseumi filiaalide
MIHKLI TALUMUUSEUM
vaheline orienteerumismäng “Pilli
Viki küla, Kihelkonna vald
nägid?”.
Esinema tulevad folklooriselts
Virvik ja Külli Luup. Virvik esitab
RUDOLF TOBIASE MAJAMUUSEUM Hiiu mnt 33, Käina Saaremaalt korjatud rahvalaule
ja folklooritöötlusi erinevatest
Esinevad noored muusikud Käina
folkloorsetest lauludest. Külli Luup
Kaunite Kunstide Koolist. Rudolfi
esitab vanu, oma vanaemalt Miina
avastusmäng. Suur Hiiumaa Muu- Tang’ult kuuldud kohalikke laule.
seumi filiaalide vaheline orienteerumismäng “Pilli nägid?”

SÕRU MUUSEUM Emmaste
18.00 Emmaste Puhkpilliorkesti
meremuusika kontsert - “Kõlab
hästi!”

SAAREMAA MUUSEUM

Muuseumiöö Kuressaare linnuses
sisustab Kuressaare Muusikakool.
Kaugemalt külalisena astub kell
19.00 üles Tartu Hansa segakoor.
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SÕRVE MILITAARMUUSEUM

Olustvere mõisas (Olustvere alevik,
Suure-Jaani vald) 10.00–18.00
tasuta avatud: leivakoda, klaasi- ja
keraamikakoda, lina- ja lapikoda.
Tallihoones võimalik vaadata miniatuurset puuhobuste näitust,
linnu- ja loomatopiste näitust ning
tutvuda miniloomadega nii õues kui
tallihoones. Leivakojas avatud kohvik.
Heliloojate Kappide majamuuseum
(Tallinna 30, Suure-Jaani) tasuta
avatud 10.00–22.00.
www.muuseumiöö.ee
18.00–22.00 esinevad Suure-Jaani
isetegevuslased ja muusikastuudio
MUUSEUMIÖÖ PÄEV
noored.
Lubjassaare talumuuseum (Ivaski
PÕHJA-VILJANDIMAAL
küla, Suure-Jaani vald), maalikunst13.00 Võhma muuseumi ees
nik Johann Köleri vanemate talu,
Võhma Puhkpillistuudio kontsert
on tasuta avatud 14.00–19.00.
13.30 sõidab Võhma muuseumi
Mart Saare majamuuseum
eest ajaloorong giidiga läbi Võhma. (Karjasoo küla Suure-Jaani vald )
Tasu 1 €.
avatud 10.00–17.00 muuseumi16.00–17.00 Olustvere lossis
piletiga, 18.00–23.00 tasuta.
kontsert. Esineb bariton Haral
Weiler. Klaveril Boris Jaanson.
MUUSEUMIÖÖ ERIBUSS
Kavas Beethoven, Bach, Puccini,
Caccini jt.
LIIKLEB MARSRUUDIL
18.00 Suure-Jaanis Heliloojate
TARTU-EESTI PÕLLUMAKappide majamuuseumis
JANDUSMUUSEUM-EESTI
vestlusring üllatuskülalisega
18.00–19.00 maalikunstnik Johann MAANTEEMUUSEUM-TARTU
Köleri vanematekodus Lubjassaare
talumuuseumis käeline tegevus
Väljumisajad:
Viljandi Kunstikooli õpetaja Lemmi 17.45 Vanemuise alumisest
Pauli juhendamisel
parklast buss
20.00 Mart Saare majamuuseumi
18.00-19.15 Eesti
juures Hüpassaares lõkkeõhtu
Põllumajandusmuuseum
lauludega. Laulu ja jutu võtavad
20.00-21.30 Eesti Maanteemuuseum
üles Anti Marguste õpilased Tuule u 22.15 Vanemuise alumine parkla.
Kann, Riina Roose jt.
Bussile registreerimine Eesti PõlVõhma linna muuseum
lumajandusmuuseumi kodulehel.
(Tallinna, 5 Võhma) avatud tasuta
Bussisõit on prii! Bussile regist11.00–23.00.
reerumine www.epm.ee/event/
muuseumioo-2
Muuseumiööl avatud!

Lõuna-Eesti
Lõuna-Eesti
retked
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TARTU

EESTI RAHVA
MUUSEUM RAADIL
Narva mnt 177

EESTI RAHVA MUUSEUMI
NÄITUSEMAJA
J. Kuperjanovi 9

19.00 ja 21.00 kõigile soovijatele
ekskursioon Raadi mõisapargis.
Registreerimine pole vajalik.

Vaibamustrimuusika - erakordne
tehnoloogiline innovatsioon, mis
põimib vaibad muusikasse. Vaibamuusikamängija on ühendatud
ERM-i digitaliseeritud vaipade
andmebaasiga, kust saab valida
endale meelepärase vaiba selle
muusikaliseks interpretatsiooniks.
Samalaadset tehnikat võib proovida ka isikliku särgi peal, kuulmaks,
mida värvitoonid ja mustrid
kõnelevad helide keeles. Kohal on
ka idee autor, helilooja ja kitarrist
Peeter Rebane.
21.00 tutvustab Toivo Sõmer
ansamblist Triskele uut, seto
kandlest arendatud mahedakõlalist
basskannelt Toitar.
Avatud on mitmed näitused:
püsinäitus “EESTI. Maa, rahvas,
kultuur“, soome-ugri brändinäitus
“Karu, Õ ja Joškin kot“, “Külal
külas/Küläl küläh“, arheoloogialeide tutvustav “Pronksspiraalidest
vaselisteni“ ning Kärt Summataveti autorinäitus “Traditsioon?
Inspiratsioon!“.

EESTI RAHVA MUUSEUMI
POSTIMUUSEUM, Rüütli 15
Muusika markidel! Postmark –
maksevahend, oma maa sõnumikandja ja miniatuurne kunstiteos.
Kui palju muusikat leidub meie
postmarkidel?

TARTU
MÄNGUASJAMUUSEUM
Lutsu 8, avatud kuni 22.00
Saab kuulda programmi “Mängumaailma hääled” ja otsida vastuseid küsimustele: kas mänguasjad
hakkavad öösiti tööle, mis häält
mänguasjad teevad ning kuidas
saab hääl mängukaru sisse?
Muuseumi mängutuba ning Teatri
Kodu on muuseumiööl suletud.

TARTU LINNAMUUSEUM
Narva mnt 23
Muuseumiöös on esemete ja
lugude hääled.
Avatud on muuseumi püsinäitus
“Dorpat. Jurjev. Tartu”, Eesti
Ajaloomuuseumi 3D fotonäitus
“Tervitusi Revalist, Dorpatist, Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist
ja Arensburgist. Sajanditagune
linnafoto Eesti Ajaloomuuseumi
fotokogus” ning ERMi Postimuuseumi näitus “Ei saa üle Emajõest”
Tartu Emajõe sildadest kollektsionäär Ants Linnardi kogude põhjal.
Traditsiooniliselt toimub
muuseumis otsimismäng.
Lapsi ootab õpiklassis helide
eksperimentaarium.
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19. SAJ. LINNAKODANIKU
MUUSEUM Jaani 16

TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUM
Lossi 25

12.00 Kontsert: “Külliki lauluaed”
15.00 Läti naiskoor “Trapene”
18.00-23.00 Muusika-aasta puu
istutamine laulupeomuuseumi parki
Näitus „Klassikud — E. Tamberg, V.
Tormis, A. Pärt” (ETMM). Räägime
Tambergist, Tormisest ja Pärdist.
Esitatakse Tambergi, Tormise ja
Pärdi loomingut. Kaastegevad
on Tartu Laulupeomuuseumi
segakoor, laululapsed ja noored
muusikud.

18.00-23.00 Avatud toomkiriku
tornid ning muuseumi III korrus:
näitus “PEAASI: maailm õlgadel“ ja
valge saal.
18.00-21.00 Orienteerumismäng
Toomel. Helide ja muusikateemaline orienteerumismäng algab
muuseumi fuajeest ning viib
külastaja erinevatesse Toomemäe
paikadesse!
18.00 ja 20.00 Heliteemalised
meisterdamistoad. Tule meisterda
koos Hullu Teadlase assistentidega põnevaid heli tekitamise
vahendeid! Ilusa ilma korral toimub
töötuba toomkiriku varemetes.
Vajalik eelregistreerimine lehel
www.muuseum.ut.ee. Meisterdamistoas osalemine on TASULINE
(2 EUR)!
19.00-19.30 Vanemuise Seltsi
segakoori kontsert toomkiriku
varemetes. Kevadised laulud
romantilistes Toome varemetes!
19.30 Hullu Teadlase eksperiment.
Tule ja vaata, millise ootamatu
eksperimendiga Hull Teadlane
sel korral üllatab! Ilusa ilma korral
toimub eksperiment toomkiriku
varemetes.
20.00-21.00 Kitarri- ja löökpillimängu õpituba. Näpunäited kitarri
ja löökpillihuvilistele muuseumi
valges saalis!

KGB KONGIDE MUUSEUM
Riia 15B, avatud südaööni

TARTU ÜLIKOOLI TÄHETORN
Lossi 40

Kui teil on tekkinud huvi, kas meil
kummitab, siis nüüd on võimalus
see välja uurida!

Avatakse näitus “Päikesevarjutuse
lummuses“, mis tutvustab läbi ajalooliste materjalide ja interaktiivse-

Jaani tänava vana puumaja on
muuseumiööl täis jutuhelisid —
õhtuks on koju jõudnud 19. sajandi
bürgeripere koos teenijaskonnaga.
Kuidas sisustasid linnakodanikud vabu õhtuid ülemöödunud
sajandil? Astuge läbi, ajage juttu
omaaegsete linnakodanikega ja
saage aimu!

OSKAR LUTSU
MAJAMUUSEUM Riia 38
Avatud näitus Villem Grünthal-Ridala elust ja loomingust.
Laili Jõgiaas laulab Villem Ridala
tekstidele loodud laule. Mängud
peredele ning lastele.

TARTU LAULUPEOMUUSEUM
Jaama 14
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te eksponaatide päikesevarjutuste
olemust ja vaatlemist.
18.00-21.00 Päikese, Kuu ja Maa
teemaline meisterdamistuba
väikestele astronoomiahuvilistele.
Kuna päikesevarjutuse puhul
võib ikka olla mõni draakon
mängus, siis ei puudu aaretejaht
ekspositsioonis.
18.00 “Päikesevarjutust jahtimas.” Oma reisimuljeid täielikest
päikesevarjutustest jagavad
päikesevarjutuseturistid.
19.00 “Kes sõi Päikese ära?” Kuraatoriringkäik näitusel „Päikesevarjutuse lummuses“
20.00 “Who ate the Sun?”.
Introducing the new exhibition
“Mesmerised by the Solar Eclipse”
(inglise keeles)
21.00 Planetaariumietendus (pilves
ilma korral)
22.00 Teleskoobivaatlus (selge
ilma korral) / Planetaariumietendus
(pilves ilma korral).

TARTU ÜLIKOOLI
LOODUSMUUSEUM
Vanemuise 46
Õpime kuulama helisid meie ümber. Milliseid helisid kuuleb linnas?
Kuidas laulavad linnud? Kes on
looduse parimad interpreedid?
18.00-22.00 Lastenurk. Lapsed
saavad kuulata ja mõistatada
loodushelisid, värvida looduspilte,
meisterdada ja mängida.
18.30-19.30 Ettekanne “Muusika
looduses”. Kuulame helinäiteid
looduse kõige musikaalsematelt
interpreetidelt. Kuidas tõlkida
looduse helisid inimese loodud

muusika keelde? Muusikast looduses räägib Veljo Runnel.
19.00-20.00 ja 21.00-22.00 Õpituba
“Sõbraks eksootiliste loomadega”.
Külastajad saavad sobitada sõprust meie eksootiliste lemmikloomadega: madude, ämblike ning
prussakate ja tarakanidega.
19.30-20.30 Linnulauluretk. Retkel
kuulame linnulaulu ja looduse
helisid linnas. Retke juhendab
Külli Kalamees-Pani. Kogunemine
Vanemuise 46 maja ees.
19.30-23.00 Õpituba “Hingab ja
heliseb”. Õpi muusikat ja loodust
kuulama. Leia loodusest muusikat
ja muusikast loodust. Tunneta
külma ja kuuma muusikat. Naudi
looduse talente. Koosta looduse
ansambel.
NB! Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ekspositsioon on renoveerimistööde tõttu suletud. Avatakse
sügisel 2015.

TARTU ÜLIKOOLI
KUNSTIMUUSEUM
Ülikooli 18
Muuseum kutsub nii väikeseid
kui suuri avastama ikoonikunsti
ja sellega seotud traditsiooni.
Saab tutvuda näitusega “Ikoonide
inimlik ja jumalik maailm“ ja kuna
seekord on öös muusikat, siis
saab näituseelamuse temaatilise
muusika taustal.
18.00-21.00 toimub töötuba (2 €),
kus saab kätt proovida ikoonimaalis ja tutvust teha selle värvisümboolikaga, osalema on oodatud
kõik huvilised sõltumata vanusest.
Samal ajal saab küsimusi esitada
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EESTI SPORDIMUUSEUM
Rüütli 15

ka ikoonimaalijale ja tutvuda
tõelise ikoonimaali tehnikaga.
Infot jagab ka meie venekeelne
giid.

TARTU ÜLIKOOLI
BOTAANIKAAED
Lai 38, avatud kuni 22.00
18.00-22.00 Botaanikaaia kasvuhooned külastajatele avatud.
20.00-22.00 ekskursioon aias ja
kasvuhoonetes. Algus botaanikaaia kasvuhoonete ees. Aednik
tutvustab õues ja kasvuhoonetes
kasvavaid taimi. Osalemine on
tasuta.

TARTU KUNSTIMUUSEUM
Raekoja plats 18
Alates 17.00 kunstiraamatute
soodusmüük!
19.00 Evangelismi Show, esineb
poola kunstnik Ada Karczmarczyk.
Tegemist on näituse “Noorus
kui elustiil“ programmi viimase
kontserdiga, kus naiskunstnik
võtab endale vaimse juhi rolli ning
juhib publiku läbi erinevate usku
puudutavate küsimuste teekonna,
kasutades seejuures popkultuuri
esteetikat. Etteaste koosneb
lauludest, jutlusest, tantsust ja
visuaalsetest efektidest. Kontsert
on tasuta, kuid soovitame huvilistel
varakult kohal olla, kuna kohtade
arv on piiratud.
21.00 kuraatorituurid. Tuurid toimuvad eesti ja vene keeles avatud näitusel “Noorus kui elustiil“. Näitust
tutvustavad kuraatorid Hanna-Liis
Kont ja Julia Polujanenkova.

18.00-23.00 kõik muuseumi näitused tasuta avatud. Oma silmaga
saab üle vaadata suure osa Eesti
sportlaste poolt läbi aegade võidetud olümpiamedalitest.
18.00-20.00 on kõigil võimalik jõudu ja osavust proovida erinevatel
spordiergomeetritel.
23.00 leiab aset traditsiooniline
legendaarne tasuta mälumäng “Öömälukas”, kus saavad osaleda nii
üksikisikud kui võistkonnad (kuni 5
liiget). Meelelahutusliku osalustasuta mälumängu küsimused on nii
üldteadmiste kui ka spordivaldkonnast, muusika-aastale kohaselt ei
puudu kindlasti ka muusikaküsimused. Traditsiooniliselt ootavad
parimaid auhinnad. Mängu suure
populaarsuse tõttu on kindlasti
vajalik eelregistreerumine
meiliaadressil malumang@spordimuuseum.ee. Mälu krampi!

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM
Vanemuise 42, avatud
16.00-22.00
18.00 Rahvalikud lustilaulud
muuseumi peasissekäigu ees.
Sõnu seab Lauri Õunapuu ja lõõtsa
tõmbab Jaan Sarv.
19.00 Koorikontsert muuseumi
õuelaval. Häältel laseb ühte kõlada
Mäluasutuste segakoor MaSk
dirigent Henri Kääriku juhatusel.
Üllatusesinejad.
20.00 Rahvalik jalakeerutus elava
rahvamuusika saatel kogu perele
muuseumi saalis. Samme seavad
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ja pille mängivad folklooriklubi
“Maatasa“ noored juhendaja Halliki
Pihlapi innustusel.
21.00 Salapärane ringkäik kirjandusmuuseumi legendidest tulvil
saalides ja tagakambrites koos
igavesti noore muuseumivaimu
Lilla Daamiga.
16.00-18.00 on rahvamuusikahuvilistel võimalus tutvuda Eesti Rahvaluule Arhiivi digitaalse heliarhiiviga
ja Lilla Daami soosingu korral leida
üles oma esivanemate laule ja
pillilugusid.

A. Le Coqi ÕLLEMUUSEUM
Laulupeo puiestee 15
A. Le Coqi Õllemuuseumi
püsiekspositsiooni külastus koos
eksklusiivse võimalusega tõusta A.
Le Coqi sümboliks oleva linnasetorni tipu vaateplatvormile. Sellele
järgneb jookide degusteerimine
õllemuuseumi pubis koos A. Le
Coqi teemalise video vaatamisega. NB! Ekskursioonid toimuvad
eelregistreerimisega alates 4.
maist. Maksimaalselt tohib üks
inimene registreerida 5 inimest.
Grupi suurus max. 25 külastajat
ekskursiooni kohta! Ekskursioonid
toimuvad algusega kell 18.00,
19.00, 20.00 ja 21.00.
NB! Kõik grupid täis!

19.00, 20.00, 21.00 – ekskursioonid
hoidlasügavustesse ja arhiivi
katusekõrgustesse. NB! Eelregistreerimisega meiliaadressil
liina.lohmus@ra.ee. Märksõna:
ArhiiviÖÖ
22.00 Katusekontsert: Tartu Popi ja
Roki instituut.
Avatud näitus käärilõikekunstnik
Evelyne von Maydelli elust ja
välinäitus. Rahvusarhiivi konservaatorite juhendamisel toimuvad
käärilõike töötoad. Rahvusarhiivi
filmiarhiiv esitleb: arhiivikino ja
muusikaviktoriin.

TARTUMAA
EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM
Pargi 4, Ülenurme
Muuseumiööl ärkavad Põllumajandusmuuseumis ellu vanad töö- ja
talgulaulud. Regilaulude töötuba ja
loomulikult maailma esmaettekanne Eesti Põllumajandusmuuseumi
tööriistade orkestrilt!
Avatud on töötoad, lapsi sõidutavad ponid ja muuseumiköök pakub
maitsvat toidupoolist.
Avatud Eesti Põllumajandusmuuseumi näituste peamaja, õle- ja
tohutuba ja näituseväljak põllumajandustehnikaga.

RAHVUSARHIIV
Juhan Liivi 4
18.00 Heino Elleri nimelise Tartu
muusikakooli õpilaste kontsert
arhiivi rõdul.
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LIIVI MUUSEUM
Rupsi, Alatskivi vald, avatud
19.00-22.00

Esitatakse klassikat ja Eesti
heliloojate lugusid, pooled neist
instrumentaallood.
20.15-21.45 esinevad Tartu bluusiMuuseumiÖÖl 19.00 muutub vana kitarrist Andres Roots ja trummar
Andres Mikk, kes esitavad valdavalt
Oja rehetalu regilaulutoaks, kus
omaloomingulist ja tantsulist
kõlavad laulud siinsest Kodarütmimuusikat, milles deltabluus
vere kandist ning kaugemaltki.
kohtub svingi ja kuuekümnenRegilaulude kunsti ja võlu tulevad
date instrumentaalrockiga ning
huvilistega jagama ansambel
arranžeeritud palad vahelduvad
Sinimaniseele laulikud, kõik on
oodatud kaasa lõõritama, julgemad kohapeal improviseeritutega.
ka eestlaulma! Regilaulude
PALAMUSE O. LUTSU KIHELlaulmine toimub kell 19-21, kui
aga jagub soovijaid ja huvilisi, võib KONNAKOOLIMUUSEUM
isekeskis ka hommikuni leelotada! Köstri allee 3, Palamuse
Rehemajas põlevad laternad ja
18.00-19.00 Palamuse Amaküünlad, akendest kaikub üle
töörteater etendab Arvo Valtoni
õue iidne regilauluviis, maikuuöö
novelli põhjal kirjutatud muusikalist
lõhnab oivaliselt, inimhääled ja
lavastust “Kahekõned kohvikutes”.
ööbikulaksutused sulavad üheks,
maailm heliseb ja kõliseb ning olla Lavastuse kokkuseadjaks on Palamuselt pärit muusik ansamblist
on lihtsalt muinasjutuline!
Non-Quartet Karmo Toome.
19.30 “Pillide eest ja seest” – Helen
EDUARD TUBINA MUUSEUM Seppa ja Avo Saarva õpetavad
Alatskivi loss, Alatskivi
lihtsamaid kandle- ja harmooniumilugusid. Samuti räägivad nad
Salongimuusikaõhtu - salongimuusika zhanri tutvustab ja esitab tunni aja jooksul pillide ehitusest,
oma hääle õigest kasutamisest
klaveril Heino Elleri nimelise muuning juhivad tähelepanu pillide
sikakooli õppejõud Alo Põldmäe.
korrashoiu vajalikkusele.
Näitusel on välja pandud salongi22.00 Sandra Sillamaa ja Jalmar
muusika huvitavamaid noote.
Vabarna kontsert.

JÕGEVAMAA

BETTI ALVERI MUUSEUM
Jaama 3B, Jõgeva
19.00-20.00 astuvad üles Jõgeva
muusikud Aivar Mihkelson, Kristi
Talistu (klarnet ja bassklarnet) ja
Anni Zimmermann (laul, flööt).

PÕLTSAMAA MUUSEUM
Lossi 1, Põltsamaa
19.00 pildiprogramm “Põltsamaal
on muusikat”, muuseumiööks
valmib näitus “Muusikat on
Põltsamaal”.
Muuseumiööl löövad kaasa ka
teised Põltsamaa linnuse asukad:
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PÕLVA TALURAHVAMUUSEUM Karilatsi, Kõlleste vald,
avatud kuni päikesetõusuni
järgmisel hommikul

Kunstikeskuses tehakse sepist ja
raku-keraamikat, avatud on kirik,
Käsiteokoda ja veinikelder.

KALEVIPOJA MUUSEUM
Kääpa, Jõgeva maakond
Kontserdi annavad kohalikud taidlejad.
Üheskoos laulame tuntud ja tuttavaid
laule. Luuletusi loeb kohalik andekas
luuletaja ja proovime kogunenud
seltskonnaga valmis saada päris ühise
luuletuse – kõik koos. Kaasa võtta
oma lemmiklaulu sõnad!

PÕLVAMAA

Terve öö hoivad meie oma
kandi inimesed tuld, räägivad jutte,
mängivad pillilugusid, tantsivad või
laulavad omi laule. Igal täistunnil
alustab uus tulehoidjate grupp, tutvustab oma pärimust, kuid kaasab
ka kohaletulnuid ning kellelgi ei ole
keelatud ise aktiivselt kaasa lüüa,
olgu siis jutustades, mängides,
lauldes või liikudes.

SAATSE SETO MUUSEUM
Saatse, Värska vald

EESTI MAANTEEMUUSEUM
Varbuse, Kanepi vald
18.00 hooajanäituse “Tee täis
kuulujuttu“ avamine. Muuhulgas on
väljapanekuks vormitud kuumimad
kuulujutud ja kuulsaimad kõlakad
armastatud Eesti muusikutest. Peale
avamist näitust tutvustav ringkäik.
19.00 videvikuloeng “Kuulujutu
kummalised teed“. Kuulujuttu tuleb
appi lahkama Maire Aunaste
19.00-21.00 väikepillide
meisterdamine
21.00 väike öömuusika: Karin ja
Mati Raamat tutvustavad rattakellal musitseerimise võimalusi ning
külastajate abiga sünnib rattakellade ansambel. Laulujaht: autod
muusikas. Kõige nupukamatele
auhinnad! Lisaks:
18.00-21.00 väljasõidud kahehobuse postitõllaga mööda hämarduvat
Postiteed.
18.00-22.00 sõidud liikluslinnas
Kergemat sorti kosutust ja keelekastet pakub Varbuse Teemaja.

Kõlab nii vaikus kui ka muusika!
18.00 Muuseumikülastus kõigile
huvilistele.
18.30 Kogunemine muuseumi hoovi vaikuse kuulamiseks. Vaikuse
pooltund.
19.00 Vaikusest vaiksesse muusikasse. Kõlavad mõnusad kandle- ja
flöödipalad Värska muusikakooli
esitluses.
Mõnusalt, vaikselt meid ümbritsevate
ööhelide kuulamine jätkub kasvõi
keskööni! Lisaks mõnusate muusikahelide nautimisele on muuseumis
sel ööl võimalik süveneda üsnagi
sügavuti ka elu raalsusse.
Muuseumis on avatud Peeter Lauritsa
fotonäitus MATTISE MARTÜÜRIUM.

SETO TALUMUUSEUM
Pikk 56, Värska
“Laul läts läbi Setomaa”.
18.00 muuseumi virgad perenaised
küpsetavad soojaks köetud ahju

27

esisel vatsku ning õhtu läbi on
kõigil võimalik mängida laulusõnade otsimisega seotud mängu “Sõlõ
päält ma sõna võtti”.
18.30 alustab muuseumiõuel leelotamist leelokoor Kuldatsäuk, kelle
abil saab aimu traditsioonilisest
regilaulust, millal mida lauldi ning
kellega koos “kul’atades” saab teha
ajarännaku aastakümneid edasi,
1930ndatesse aastatesse Paloveere
talu õuele, kus tutvustatakse 30ndatel
aastatel populaarseid laule. Kõik on
oodatud kaasa laulma ning kes veel
ei tea, mida Setomaal “kul’atamine”
tähendab saab selle just nüüd järgi
uurida.
21.00 avame Obinitsa Muuseumitarõ külalisnäituse “Seto?”. Näitus
on setoksolemisest – välistest ja
sisemistest piiridest, aust ja häbist,
endaks jäämisest ja muutumisest.
Muuseumiõuel on ka setokeelse
kirjanduse ja heliplaatide müük.
Esindatud on ka “Seto kirävara” sari.
18.00-23.00 võimalus külastada
ka Seto Talumuuseumi hoidlatalu,
Paloveere talu.
Ning seto külalislahkuse juurde
käib muidugi ka suitsusaun – Paloveere talu suitsusaun on vihtlemiseks valmis kell 19.00-22.00ni.
Kel jaksu jõuab ühe õhtuga ka kõik
kolm Setomaa muuseumit läbi sõita –
Seto Talumuuseumist 15 km kaugusel
asub Saatse Seto Muuseum ja Saatse
Seto Muuseumist 34 km kaugusele
jääb Obinitsa Muuseumitarõ.

RÄPINA KODULOO- JA
AIANDUSMUUSEUM
Pargi 28, Räpina,
avatud alates 20.00

Tutvustame Räpina ajalugu ja
siitkandist võrsunud muusikuid.
21.00 astub üles Mooste Rahvamuusikakooli Pilliklubi, kes pakub
muusikat nii kuulamiseks kui
tantsimiseks.

SÜVAHAVVA
VILLAVABRIK-MUUSEUM
Süvahavva, Veriora vald
18.00 alates näitame vanu
kohaliku muusikaelu ürikuid,
pille ja muusikuid.

VÕRUMAA
DR. FR. R. KREUTZWALDI
MUUSEUM
Kreutzwaldi 31, Võru
19.00 Esinevad Võru muusikakooli
akordionistid.
Avatud väljapanek Fr. R. Kreutzwaldi looming muusikas.
20.00 ringkäik muuseumis ja aias.

AUGUST TEPPO
LÕÕTSAMUUSEUM
Loosu, Võru vald
18.30 Lõõtsamuuseumi mäng
19.00 Filmiesitlus “August Teppo
lugu”
19.30 Ringkäik August Teppo
Lõõtsamuuseumis
20.00 Kontsert “Lõõtsakuningas
Toomas Ojasaar”
21.00 Lõõtsamuuseumi mängu
kokkuvõtete tegemine.
Avatud A. Teppo Lõõtsamuuseumi püsiekspositsioon, kohvik ja
suveniiripood.
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MÕNISTE
TALURAHVAMUUSEUM
Mõniste vald

VALGA MUUSEUM
Vabaduse 8, Valga

Kutsume kohale lõõtsamehe, kelle
saatel saab laulda vanu häid laule.
Teeme ka näituse kohalikest tuntud
pillimeestest ja lauljatest.

NEUHAUSENI PEAMAJA
JA VASTSELIINA PIISKOPILINNUS Vana-Vastseliina,
Vastseliina vald
Tegevused kogu perele: linnuselood- legendid, linnuseisanda
salaretseptid, Neitsi Maarja aardelaegas (mäng lastele ja lapsemeelsetele), Tarkpeade tuleproov jne.
21.00 vanamuusikaansambel
Linnamuusikud kontsert (tasuline).
Lisaks inspireerib programmi
Maarjamaa 800. juubeliaasta. Õhtuse kontserdi üheks teemaks on
muu hulgas laulud Neitsi Maarjast.

OBINITSA SETO
MUUSEUMITARÕ
Obinitsa, Meremäe vald

18.00 avakontsert - esinevad
Valga linna noorte ja täiskasvanute
muusikakollektiivid
19.00 algavad roopillide valmistamise ja rahvamuusika
töötoad, lisaks väiksemad
meisterdamisnurgakesed
Mängida saab muuseumimängu
ning otsida püsiekspositsioonist
vastuseid muusikaga seotud
küsimustele
22.00 õhtukontsert, kus astuvad
üles erinevad koorid linnast ja
maakonnast.

OTEPÄÄ
TALISPORDIMUUSEUM
Valga maantee 12, Otepää,
avatud kuni 22.00.
Saab näha põnevat püsiekspositsiooni aga lisaks ka eriväljapanekuid Tartu Maratonist ja ajaloolistest suusasidemetest. Kõlamata
ei jää muusika ning oodata on
üllatuskülalisi!

Teemadeks on seto ja teiste
soome-ugri rahvaste pärimus.
Õpime laule ja tantse ja tunneme
ennast hästi.

HELLENURME VESKIMUUSEUM
Hellenurme, Palupera

ROGOSI MÕISA
KODULOOMUUSEUM
Ruusmäe, Haanja vald

VILJANDIMAA

Oleme avatud!

VALGAMAA

20.00 Öös on muusikat.

VILJANDI MUUSEUM
Johan Laidoneri plats 10,
Viljandi, avatud kuni 23.00
või kuni külastajaid jätkub
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Kutsume kuulama kaunist
muusikat ning vaatama põnevat
näitust keskaegsetest rõivastest.
Loodustoas saab kuulata linnulaulu. Esinevad Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia muusika
osakonna tudengid ja kahemehe
ansambel PuuLuup. Proovime ka
kuulata, mis häält teeb meie vana
grammofon. Saab valmistada enda
joonistatud rinnamärki. Täpsem
info muuseumi koduleheküljel.

KONDASE KESKUS
Viljandi, Pikk tänav 8,
avatud alates 17.00 kuni
külastajaid jätkub
17.00 jalutuskäik ajutistel näitustel,
mh kõneleb kuraator Gregor Taul
vastselt avatud prantsuse autsaiderkunsti näitustest.
18.00 Kondase keskuse hoovis
(kehva ilma korral Kondase
saalis) koostöös Pärimusmuusika
aidaga sussisahistamine, kus
sõbrad, naabrid, kaastudengid,
õppejõud ja sugulased saavad end
pärimusmuusika saatel üheskoos
suveaega keerutada.
Sussisahistamisel on võimalus
ehedaks tantsimiseks, unustuseni
keerlemiseks ja teiste tantsijatega
kokkusaamiseks. Pilli mängivad
parimad pillimehed maalt ja linnast. Lisaks Paul Kondase maalide
püsiekspositsioonile on avatud
ajutised näitused.

EESTI RAHVA
MUUSEUM HEIMTALIS
Heimtali, Pärsti vald

Vaid selleks ööks näitus
“Muusikariistad Viljandimaalt“
(ERMi kogude põhjal). Proovile
saab panna ka oma käteosavuse.

HELILOOJA MART SAARE
MAJAMUUSEUM
Hüpassaare talu, Karjasoo
küla, Suure-Jaani vald
20.00 algab Mart Saare majamuuseumi juures Hüpassaares
lõkkeõhtu lauludega. Laulu ja jutu
võtavad üles Anti Marguste õpilased Tuule Kann, Riina Roose jt.

HELILOOJATE KAPPIDE
MAJAMUUSEUM
Tallinna 30, Suure-Jaani,
avatud kuni 22.00
Programm kell 17.30-21.30. Üles
astuvad kohalikud noored ja
vanemad muusikud lauldes, pille
mängides, muusikast kõneldes.
Kavas on diskussioon-vestlus
süvamuusika sügavustest ja
tähendustest, toimest inimesele.
Pakkuda on kodus küpsetatud
karaskit, võimaluse korral palume
külastajail seda tulles ka kaasa võtta. Kui ilm lubab, läheme hämaras
muusikaelamusi saama kirikusse
ja võimalik, et teatrielamusi saama
Kondase majja.
Võimalus lähikonnas muuseume
näha: kell 14 Võhmas, kell 16
Olustvere mõisa härrastemajas,
kell 20 Hüpassaares Mart Saare
muuseumis oodatakse külastajaid.

MÕISAKÜLA MUUSEUM
J. Sihveri 4, Mõisaküla
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UUE KUNSTI MUUSEUM
Esplanaadi 10, Pärnu

17.00 esinevad Mõisaküla lapsed,
kes õpivad muusikakoolides
18.00 Viljandi Kultuuriakadeemia
tudengite etteaste
19.00 esineb Lõõtsamängija Margus Põldsepp koos kaaslasega.
Külastajatel päev läbi võimalus
esineda omal pillil teiste rõõmuks!
Kaasa võtta rõõmus meel, hea tuju
ja palju sõpru! ...ja veidi sularaha,
kui on soov mõni käsitööese osta.

Filmiprogramm “Öös on muusikat“.
19.00 dokumentaalfilm “Jalanan:
tänavamuusika“ (Indonesia, 2013,
107 min). Autor Danel Ziv.
21.00 dokumentaalfilm “La Paloma –
igatsuse meloodia“ (Saksamaa, 93
min). Autor Sigrid Faltin.

C. R. JAKOBSONI
TALUMUUSEUM
Kurgja, Vändra vald

VÕHMA MUUSEUM
Tallinna 15, Võhma
13.00 Võhma Muuseumi ees Võhma Puhkpillistuudio kontsert.
13.30 sõidab Võhma muuseumi
eest ajaloorong giidiga läbi Võhma.
Rongisõidu tasu 1 €.

PÄRNUMAA
PÄRNU MUUSEUM
Aida 3, Pärnu
Muuseumiööks valmib väljapanek
maestro Heinrich Meri eluga
seotud esemetest. Muuseumi
lastetoas toimuvad pillide- ja vilede
valmistamise töötoad. Ajastute
maitseid pakub Muuseumikohvik.
Lisaks saab külastada püsiekspositsiooni “11 000 aastat ajalugu –
Elamusi vanast ajast“.

KOIDULA MUUSEUM
J. V. Jannseni 37, Pärnu
18.00 Piccolo Folk
20.00 Harmooniumitund
21.00 Tahvelklaveritund

18.00 Algavad pilli valmistamise
töötoad
20.00 Fantaasiapillide kontsert
veskis. Fantaasiapillidel mängib
Silver Sepp
21.30-23.00 Jätkuvad töötoad
Kogu aja vältel võimalus tutvuda
muuseumiga. Rehis töötab kohvik!

TTÜ SÄRGHAUA
ÕPPEKESKUS
Kurgja, Vändra vald,
avatud kuni 24.00
Õppekeskus kutsub muuseumööl
kõiki huvilisi osa saama maapõuemuusikast ning tegutsema
töötubades, kus vormitakse kive ja
klaasi ning vaadeltakse tähistaevast. Ühtlasi saab uudistada
puursüdamike, kivimite ja maavarade ekspositsiooni ning teha tutvust
Särghaua talu ajaloolise hoonetekompleksiga. Kui võtad kaasa oma
salapärase kivi või kivistise, siis
aitavad spetsialistid selle päritolu
välja selgitada.
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19.00-19.30 ja 21.30-22.00
Maapõuemuusikat vahendab vulkaanide uurija ja Eesti Geoloogiakeskuse seismoloog, tunnustatud teaduse populariseerija Heidi
Soosalu. Saab kuulata, milliseid
helisid tekitavad maavärinad ja
vulkaanid ning miks teadlased
Maa võnkumisi salvestavad ja
uurivad.
18.00-23.00 Avatud on klaaspärlite valmistamise töötuba ja
kiviõpikoda, kus klaasisulatusahju, teemantsaagide ja lihvimispinkide juures juhendavad külalisi
TTÜ teadlased ja üliõpilased.
23.00-24.00 Tähistaeva vaatlused teleskoobiga, juhendab amatöörastronoom Jüri Ivask (pilves
ilma korral toimub virtuaaltuur).

TOETAJAD

EESTI MUUSEUMRAUDTEE
Lavassaare, Lavassaare vald,
avatud kuni 22.00
Muusikat pakub lõõtspillide
ansambel. Videosaalis näeb
aururongide teemadel filme.
Lisaatraktsioonidena sõidavad, rong ja mitmed dresiinid.
Sissepääs tasuta, atraktsioonid
tasulised. Töötab kohvik.

KIHNU MUUSEUM
Linaküla, Kihnu vald
Näituse “Kihnlastõ tänävetalisõd
njaputüed” avamine. Viljandi
Kultuuriakadeemia tudengite
Kihnu-teemaliste esemejooniste
näituse avamine. Kihnu pillilaste
kontsert. Pillilood tantsuks.
Avatud Männi Jana kohvik.

www.muuseumiöö.ee
Muuseumiööl toimuva kohta leiad lisainfot ka siit:
facebook.com/Muuseumioo

