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LINNA- 
EKSKURSIOONID

TALLINN
18.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumi 
õpilaste ekskursioonid Tallinna vana-
linnas. Registreerimine ja lisainfo 
www.muuseumiöö.ee/ekskursioonid
18.00, 20.00 venekeelsed ekskursioo-
nid Tallinna vanalinnas. Giid Tatjana 
Shirshova, eelregistreerimine algab 
01.05 aadressil  
tania.guide.tours@gmail.com

TARTU
19.30 Tartu Kutsehariduskeskuse õpi-
laste ekskursioon “Ukselt uksele” algu-
sega Tartu Loodusmaja ees (Lille 10). 
Tule ja sukeldu portaalidesse, millest 
silm puudust tunneb ja hing igatseb. 
Võta osa Tartu Muuseumiöö ringkäi-
gust “Ukselt uksele” ja koge midagi 
uut nii tuttavas linnas. Osalemine eel-
registreerimisega www.muuseumiöö.
ee/ekskursioonid

PÄRNU
21.00 Pärnu Giidide Ühingu juhitud 
jalutuskäik “Mustrid tänaval” algusega 
Pärnu Muuseumis, mille käigus otsi-
takse kesklinna tänavailt möödunud 
aegade jälgi ja nii mõnedki tänavaki-
videsse jäädvustatud mustrid saavad 
selgituse.
 

NARVA
18.00 Muuseumiöö ekskursioonid va-
nalinnas ning bastionitel eesti ja vene 
keeles “Vana-Narva. Kadunud linna 
otsimas” algavad Narva Kunstigalerii 
juurest, kestus 1 tund.

BUSSISÕITUDE 
INFO
18. mail on eri paigus käigus Muu-
seumiöö eribussid ja toimuvad 
bussiekskursioonid.
Veel bussiekskursioone ja rohkem 
infot leiad Muuseumiöö kodulehelt: 
www.muuseumioo.ee/ekskursioonid

IDA-VIRUMAA
Muuseumiöö bussireis alustab kell 
14.30. Narvast Keeltelütseumi juurest 
(Kangelaste 32). Külastatakse Sini-
mägede muuseumi (15.00–15.30), 
Sillamäe muuseumi (16.00–17.30), 
Jõhvi kindluskiriku muuseumi (18.00–
19.30) ja Iisaku Kihelkonna Muuseumi 
(20.00-22.00). Bussile saab registree-
rida, kuni kohti jätkub tel 56643602 
(Anne Nurgamaa).

JÕGEVAMAA
Muuseumibuss marsruudil Põltsamaa 
– Tabivere muuseum – Soomepoiste 
muuseum Äksis – Palamuse muuseum 
– Põltsamaa. Väljasõit 18. mail 14.00 
Põltsamaa linnuse parklast, tagasi u 
19.00. 
Palume kindlasti registreeruda  
e-postil muuseum@poltsamaa.ee,  
tel 5293307 või 7751390.

LÄÄNEMAA
17.00 väljumine Haeska mõisa juurest 
(peatused: Haeska, Kiideva, Puise, 
Panga keskus, Parila, Ridala mägi, 
Asuküla, Mägari, Haapsalu Ranna-
rootsi muuseum). Haeska suunal start 
tagasi koju 21.15 Rannarootsi Muuseu-
mi juurest. 
18.30 väljumine Võnnu mõisa juurest 
(peatused: Võnnu mõis, Üsse küla, 
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Uuemõisa, Haapsalu Rannarootsi 
muuseum). Võnnu suunal start tagasi 
koju 22.45 Rannarootsi Muuseumi 
juurest. 
19.00, 20.00 ja 21.00 teeb buss 
Haapsalu linnaringi. Peatused: Ranna-
rootsi Muuseum – Lossiplats – Kalda 
bussipeatus – Raudteejaam – Ranna-
rootsi Muuseum. 
NB! Haeska ja Võnnu bussile on va-
jalik eelregistreerumine! Kontaktisik: 
Maire Vilbas, tel 5068710. Buss on 
49-kohaline.

TARTU
Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhii-
vi NOORA hoonet ühendava bussiliini 
väljumised ja peatused:
18.00 Kaubamaja peatus – Pauluse  
– Lembitu – NOORA (Nooruse 3, 
Rahvusarhiiv),
18.30, 19.30, 20.30 ja 21.30 NOORA 
(Nooruse 3 Rahvusarhiiv) – Kaare – 
Pauluse – Hansakeskus – Kivi –Eesti 
Rahva Muuseum,
19.00, 20.00, 21.00 ja 22.00 ERM – 
Atlantis – (kell 19.15, 20.25, 21.15 ja 
22.15) Kaubamaja – Pauluse –Lembitu 
– NOORA (Nooruse 3, Rahvusarhiiv),
23.00 NOORA (Nooruse 3 Rahvusar-
hiiv) – Kaare – Pauluse – Hansakeskus.

VALGAMAA
Muuseumiöö päeval algusega kell 
10.00 toimub Valga Muuseumi korral-
dusel traditsiooniline bussiekskursioon 
(etteregistreerimisega). Buss külastab 
Parmu Ökoküla, Metsavenna talu, Ähi-
järve külastuskeskust ja Hallimäe talu. 
Orienteeruvalt jõuab buss tagasi Valka 
kell 17:00. Registreerumine:  
muuseum@valgamuuseum.ee

HARJUMAA
AMANDUS ADAMSONI  
ATELJEEMUUSEUM
Adamsoni 3, Paldiski.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Avatud on Amandus Adamsoni su-
veateljee, ümbritsetud imelise aiaga. 
Püsiekspositsioonis on ka üksikud 
Adamsoni teosed. Kõrvalhoones on 
Teet Raigi fotonäitus, õhtul mängib 
plaate Arni Alandi.
Aias ja muuseumi ümbruses toimub 
orienteerumine, kus kaardi järgi tuleb 
leida üles tervikpildi elemente. Õige 
vastuse saajaid ootab väike meene.
Aias saab meisterdada endale mee-
lepärase mustriga lipukese, mida val-
mistatakse kohapeal kartulist lõigatud 
templitega. 

ARVO PÄRDI KESKUS
Aliina Kellasalu tee 3, Laulasmaa. 
Muuseumiööl avatud kl 21–24.
Keskuse saalis: 
21.00–21.30 ja 23.30–24.00 Harfil 
musitseerib Liis Viira,
22.00–23.00 „Kuldne kroon“ – Viivi 
Luik kõneleb luulest.
Õhtu vältel filmitoas Jaan Tootseni ja 
Jaak Kilmi lühidokumentaali „Muusika-
janu“ Arvo Pärdi elust ja loominguli-
sest kujunemisest (2018, 20 min).
Külastajatele on avatud keskuse torn 
(korraga kuni 8 inimest).

EESTI SÕJAMUUSEUM 
– KINDRAL LAIDONERI 
MUUSEUM
Mõisa tee 1, Viimsi; sõjatehnika 
angaar avatud Vehema tee 1a, 
Viimsi. Muuseumiööl avatud kl 
18–23.
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Eesti kaitseväe vormide näitus, män-
gud ja töötoad, ekskursioonid, muu-
sikalised etteasted. 
Püsiekspositisoonis: vanem sõjaajalu-
gu muinasajast I maailmasõjani, Esi-
mene maailmasõda ja Vabadussõda 
1914–1920, Eesti kaitseväe vormide 
näitus 1917–1940, Teine maailmasõda 
1939–1945, Külm sõda 1946–1991, rel-
vanäitus koostöös Eesti Ajaloomuu-
seumiga 17.–20. saj, Kaitseliidu tuba, 
kindral Johan Laidoneri isikunäitus.

HARJUMAA MUUSEUM
Linnuse 9, Keila linn.  
Muuseumiööl avatud 18–23.
Avatud Sven Začeku fotonäitus “Must-
rid looduses”,
19.00–19.45 jututuba fotograaf Sven 
Začeku loodusfotode teemal.
Kogu õhtu jooksul käsitöötuba “Lille- 
ja muud mustrid rahvuslikus käsitöös”, 
avatud kohvik.

KEHRA VABADUSSÕJA 
MURDELAHINGUTE 
MUUSEUM
Kehra raudteejaam, Kehra.  
Muuseumiööl avatud kl 17–23.
17.00 Harju-Jaani rahvarõivaste must-
reid tutvustab Tiiu Koitla, Harju-Jaani 
kindamustritest kõneleb hobikäsitöö-
line Signe Pärt Arukülast. Kapinäitus 
Harju-Jaani kinnastest.
18.30 Keelemustrid maailmakaardil. 
Keeleteadlane Vilja Oja.
19.30 Käitumismustrid perekon-
nas. Kliiniline psühholoog Katrin 
Pruulmann.
20.30 Dokumentaalfilm “Monument 
vanaemale”.
21.00 Ökoloog Mihkel Kangur vaatleb 
mustreid looduses ja inimeses.
22.00 Ansambel Kehra Muusikud 
mängib sajanditagust 
salongimuusikat.

KOLGA MUUSEUM
Kolga, Kuusalu alevik.  
Muuseumiöö avatud kl 18–23.
Avatud püsiekspositsioon ja kolm uut 
näitust: 
näitus “Sool” soolakaubandusest, 
Stenbockide soolakeetmisest, soola 
tähtsusest, erinevatest soolaliikidest, 
soolamaagiast ja soolatoosides; näitu-
sel “Vaip ja vaas” väljapanek villaseid 
ajastule omaseid erinevates tehnikates 
kootud seinavaipu ja keraamikat aas-
tatest 1950-1980; näituse “Mis imeline 
masin see olla võiks!?” väljapanekus 
hulk erinevaid õmblusmasinaid ja 
õmblustarvikuid.
19.00 ja 21.00 Kolga mõisa lood ja 
legendid – ekskursioonid Kolga mõisa 
peahoonesse. Vajalik etteregistreeri-
mine tel 53332299, 5113627 või  
kolga.muusem@kuusalu.ee

KONSTANTIN PÄTSI 
MUUSEUM
Jõe tee 2, Hüüru. Muuseumiööl 
avatud kl 17–23.
Hüüru mõisahoone avatud alates kella 
17.00. Mõisasaalis näitus “Kivis on 
mustreid!” Kivide mustreid on püüd-
nud lugeda, tõlgendada ja vahendada 
Helle Perens, Beata Vessart ja Margus 
Rebane.
18.00 segakoor Meriko kontsert mõi-
sasaalis “Koduküla, kodumaa”, diri-
geerib Merike Toro.
18.30 Valdo Subi ja Jaan Audru an-
sambel “Puutöö“, esitamisele tuleb nii 
klassika kui ka popmuusika.
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 
väljapanek ja vestlusring 
muuseumilugudest.
Avatud on kohvik: Presidendi kohv ja 
vanadest retseptidest hõrgutised!
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KOSE KIRIK JA MUUSEUM- 
ARHIIV-RAAMATUKOGU
Jõe 4, Kose. Muuseumiööl avatud 
kl 18–23.
17.45 Loeng MTÜ Kose Loome koh-
tumiste sarjast “Meie inimesed”: Nele 
Rohtla, Kose kiriku muuseum-arhiiv 
-raamatukogu projekti autor.
18.30 Orelimuusika kirikus. 
18.30 Kiriku kõrval pastoraadis avab 
uksed muuseumiöö kohvik.
18.45 Pilguheit Peter Manteuffeli 
sugu puule. Marju Verk (pastoraadis).
19.00 Krahv Manteuffeli 250. sün-
niaastapäeva auks tehtud suvelavas-
tuse “Armastus on ajaviide” video 
vaatamine (pastoraadis).
19.15 Töötuba täiskasvanutele: “Vana-
dele kirikutekstiilidele uus elu“ .
Töötuba lastele ja täiskasvanu-
tele: “Sule ja tindiga kirjutamine” 
(kiriku muuseumis kuni muuseumi 
sulgemiseni).
19.30 ja 20.45 Ringkäik kirikus.
22.00 Õhtupalvus Taizé lauludega 
kirikus.

KOSE–UUEMÕISA 
KODULOOMUUSEUM
Kose Gümnaasium, Kose alevik. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
17.00 Vaino Napp’i näituse “Harju- 
Jaani kihelkonna kohad ajas” avamine.
Muuseumi püsiekspositsoonis on välja 
pandud piirkonnaga ajalooliselt seo-
tud 19. ja 20.sajandi alguse tööriistu, 
tarbeesemeid ja rõivaid. 

METSANURME KODULOO-
MUUSEUM-KÜLAKESKUS
Rehemetsa tee, Metsanurme, 
Saku alevik.
Programm “Öös on looduse must-
reid” on terviklik, osalemiseks tuleb 

endast võimalusel teada anda enne 16. 
maid metsanurme@gmail.com või tel 
53065503.
18.00 tervitame osalejaid, külamaja  
ja ekspositsiooni tutvustus, 19.00 
inspireeriv slaidiprogramm looduse 
mustritest.
19.30 Kevadine matk Metsanurme–
Üksnurme matkarajal (6 km): otsime ja 
pildistame looduse mustreid. Matkalis-
te piltidest moodustub galerii, millest 
valitakse välja 12 parimat. Pilte kasu-
tatakse Metsanurme kalendri valmis-
tamiseks. Peale matka ja pildigalerii 
hindamist looduse mustrite ja jälgede 
teemaline viktoriin. Kogu programmi 
ajal avatud kohalike maitsete kohvik ja 
õnneloos.

MOMU MOOTORISPORDI 
MUUSEUM
Tööstuse 3, Turba. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Regionaalse mootorispordi ajalugu 
läbi kolme sajandi. Erinevad mootori-
spordi alad, nende areng läbi aegade. 
Eesti mootorispordi tööstuse tõus ja 
langus. Meie ässad.
Ekskursioon “Mustrid mootorispordis”: 
muu mootorispordi ajalugu puudu-
tava loo sees räägime mustrilisest 
osast: ruudulipp, rallilegend, joonised, 
kujundus.
18.00 eesti keeles,
20.00 vene keeles. 

RANNARAHVA MUUSEUM
Nurme tee 3, Pringi, Viimsi vald. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
19.00-23.00 toimub Rannarahva Muu-
seumis simman. Moodustame must-
reid nii lauludest kui tantsudest!
Saab tutvuda Rannarahva Muuseumi 
põneva ekspositsiooniga randlaste 
elust ja tegemistest.
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RISTI KIRIK
Risti kirik, Harju-Risti. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Igal täistunnil ekskursioonid kirikus, 
vahepausidel orelimuusika.
Kirikaias on kohalike laste poolt korral-
datud pirukakohvik. Pääs torni.  

SAKU PRUULIKODA 
JA SAKU ÕLLETEHASE 
MUUSEUM
Tallinna maantee 2, Saku, Saku 
vald. Muuseumiööl avatud kl 
18–23.
Ekskursioonid Saku Õlletehasesse 
giidiga kell 18.00, 18.15, 19.00, 19.15, 
20.00, 20.15, 21.00, 21.15, 22.00 ja 
22.15.
Õllekoolitus koos degusteerimisega 
kell 19.00, 20.15 ja 21.30.
Palume kõigil kindlasti ekskursiooni-
dele ja õllekoolitusele ette registreeri-
da e-maili teel: visit@pruulikoda.ee.
NB! ALLA 18-AASTASED EI OLE TE-
HASE EKSKURSIOONILE LUBATUD!

HIIUMAA

EAÕK KURISTE JUMALA-
SÜNNITAJA SÜNDIMISE 
KIRIK
Kuriste. Muuseumiööl avatud kl 
16–22.
Koguduse altariteenija Martinus tut-
vustab pühakoda ja õigeusu pärimust.
Martinus viib külastajaid kellatorni, 
kus avaneb imepärane vaade Hiiumaa 
metsadele ja külale. Kellatornis saame 
osa kellamängust. Pühakojas saab 
vaikselt palvetada ja palveküünlaid 

süüdata. Kaasa saab osta ikoone, raa-
matuid, palveküünlaid. Kuriste kirik on 
pühitsetud Jumalaemale ja kui veelgi 
täpsem olla siis Jumalasünnitaja sün-
dimisele. Iga külastaja saab mälestu-
seks ja koju viimiseks väikese Jumala-
sünnitaja sündimise püha ikooni.

HIIUMAA MUUSEUM 
PIKK MAJA
Vabrikuväljak 8, Kärdla. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Hiiumaa Muuseumi peahoone, rahva-
suus Pikk Maja, asub hoones, kus 
kuni 20. sajandi keskpaigani elasid 
Hiiu-Kärdla kalevivabriku direktorid 
(vabrik hävis tulekahjus II maailma-
sõja ajal). 1830–40ndatel aastatel 
ehitatud üle 60 meetri pikkune hoone 
on tänaseni säilinud pikim puumaja 
Kärdlas. Nõukogude perioodil paik-
nesid hoones erinevad valitsusasu-
tused, sealhulgas haridusosakond ja 
raamatukogu. 

KASSARI 
EKSPOSITSIOONIMAJA
Kassari küla, Käina vald. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Kassari mõisa paekivist ehitatud va-
litsejamajas asub Hiiumaa ajalugu ja 
kultuuri tutvustav püsiekspositsioon 
“Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa”. Näitus 
heidab pilgu ennekõike hiidlaste elu 
argipäeva nähtustele ja sündmustele, 
kuid jätab ruumi ka fi losoofi listele mõ-
tisklustele ning olulistele pöördepunk-
tidele saare ajaloos. Tuhanded aastad 
inimese elust on siin esitatud läbi nelja 
pealkirjas mainitud ürgelemendi. 
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KASSARI KABEL
Esiküla. Muuseumiööl avatud kl 
18–22. 
Külastajad on oodatud uurima must-
reid Kassari kabelis ja kabeliaias, 
imetlema vaikust, varje ja õhtuvalgust, 
võtma aega mõtisklustele ja palvetele.

KÄINA KIRIKU VAREMED
Hiiu maantee 20a, Käina. Muu-
seumiööl avatud kl 18–22. Kiriku 
park külastatav igal ajal.
Külastajad on oodatud jalutama, mär-
kama vana pühakoja mustreid enda 
ümber ja neid vaatlema, peatuma 
palveks.

MIHKEL KIIBUSE  
KROOGI TALU
Valgu. Muuseumiööl avatud  
kl 18–22.
Laevapuusepa Mihkel Kiibuse 1936. 
aastal valminud elumajaga talu, mille 
1988. aastal pärandas tütar Helma 
muuseumile. Kiibuste maja räägib 
meremehe kodust 1930ndatel aas-
tatel, pere lagunemisest sõja ajal, 
küüditamisest ja sellele järgnevast 
nõukogudeaegsest eluolust. Siin 
on peatunud ajalugu, kus inimeste 
lahkumise järel 1988.a. pole midagi 
muutunud.

MIHKLI TALUMUUSEUM
Malvaste, Kõrgessaare alevik. 
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Malvaste külas saab näha suurepärast 
näidet saare põhjaosa maa-arhitek-
tuurist. Valdavalt 19. sajandist pärit 
hoonetes saab külastaja tutvuda ko-
halike ehitustavade ja majapidamises 
kasutatud esemetega. Kuni 1781. aasta 
väljasaatmiseni elasid talus hiiu-roots-

lased. Viimased elanikud lahkusid 
talust 1987. aastal.

MÄNSPÄE KABEL
Mänspäe küla.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Lahtiolekuajal on võimalik osta kiriku-
loteriid ja erinevate mustritega pui-
dust medaleid, kus on peal Mänspäe 
kabeli pilt vms. Lastele on värvimiseks 
pilte, kus saab kujutada erinevaid 
mustreid.

PALADE LHK SOERA 
TALUMUUSEUM 
Palade, Pühalepa vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Soeras saab olema tõeline mustrite 
öö. 
Soera talu riidekirstudes on suur valik 
kaunite mustritega käsitööd, nendest  
seame vaatamiseks näituse. Igal 
täistunnil toimub mustrite joonistami-
ne, mustriketaste meisterdamine või 
mustrite mäng. Otsime mustreid talus, 
taluõuel ja metsarajal. Igal pooltunnil 
pakume pannkooke ja teed.

PÜHALEPA KIRIK
Suuremõisa.  
Muuseumiööl avatud kl 19–23. 
Kuulda saab koorilaulu, orelimuusikat 
ja jutustusi Pühalepa kiriku ajaloost ja 
tänapäevast.

RUDOLF TOBIASE 
MAJAMUUSEUM
Hiiu maantee 33, Käina alevik. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
19. sajandi esimesel poolel ehitatud 
maja on üks väheseid säilinud sedalaa-
di hooneid Eestis – linnamaja, millel 
on säilinud talumaja elemendid. Seal 
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sündis 29. mail 1873. aastal Eesti klas-
sikalise muusika rajaja Rudolf Tobias. 
Ajaloolise väärtusega väljapanek tut-
vustab helilooja elu ja tema loomingut. 
Majast avaneb külastajatele suure-
pärane vaade linnurohkele lahele, mis 
ilmselt inspireeris ka väikest Rudolf 
Tobiast.

SUUREMÕISA LOSS
Suuremõisa, Pühalepa vald.  
Muuseumiööl avatud kl 20–23.
Avastame põnevaid mustreid lossi 
 tapeedikihtidel ja laemaalingutel.
20.00 ja 21.00 giidiga ekskursioonid. 

SÕRU MUUSEUM
Pärna küla, Emmaste vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23. 
18.00 Loov-praktiline õpituba “Must-
rid kangal”. Õpitoa käigus valmib 
kartulitrükiga omanäoline sisustuskan-
gas (laudlinik, padjakate, kangast korv 
jms). Kui Sul endal on olemas idee, 
mida soovid teha, siis võta kaasa oma 
kangas (soovitatavalt heledat tooni). 
Sobilik tervele perele.
Avatud puhvet!

TAHKUNA TULETORN
Tahkuna. Muuseumiööl avatud  
kl 19–23.
Tuletorn on avatud hiliste õhtutundi-
deni. Külalisi võõrustab hubane 
öökohvik!

VAEMLA VILLAVABRIK
Vaemla. Muuseumiööl avatud  
kl 18–22.30.
Hoiame oma masinad töös kogu 
Muuseumiöö aja ja seame kaupluses 
esikohale oma kõige mustrilisemad 
kudumid.

1841. aastal ehitatud Vaemla mõisa 
heinaküünis asub villavabrik, kus saab 
näha, kuidas valmistatakse lamba-
villast lõnga sajandivanustel masina-
tel. Kogu vabriku sisustus on töökor-
ras ja igapäevaselt lõnga tootmiseks 
kasutusel.

IDA-VIRUMAA
EESTI 
KAEVANDUSMUUSEUM
Jaama 100, Kohtla-Nõmme.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Öös on miljonite aastate vanuseid 
mustreid.
Ettekanne “Miljonite aastate vanused 
mustrid” – Enn Käiss, Kivivana. 
Näitus “Eesti ja lähinaabrite maavarad 
ja kivistised”. Minimatk kivististe otsi-
miseks, leidude määratlemine kivitoa 
näidistega kõrvutades.
TalTech Virumaa Kolledži töötuba 
“ Kaleidoskoobi valmistamine”.
Eelregistreerimine maa-alusele eksur-
sioonile (soodushind 10 €) info@kae-
vandusmuuseum.ee või tel 33-24017.

IISAKU KIHELKONNA 
MUUSEUM
Tartu mnt 58, Iisaku.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Tutvustame meie piirkonnas elavate 
erinevate rahvaste rahvariiete must-
reid, tikandeid ja esemeid. Kuulame 
laule ja tantse, mis erinevad meie 
omadest, aga koos muudavad meie 
piirkonna värvilisemaks ja rikkamaks. 
Mustrid meie ümber ühendavad, seo-
vad ja eristavad meid. Muuseumiööl 
saab kuulda laule ja tantse, degus-
teerida huvitavaid toite, osta kaasa 



10

küpsetisi. Näha saab Ukraina Muu-
seumi eksponaate, õpetatakse mõnd 
huvitavat toitu tegema jne. Suurema-
tel gruppidel palume eelregistreerida 
info@iisakumuuseum.ee 

ILLUKA MÕIS
Illuka. Muuseumiööl avatud  
kl 18–22.
Ekskursioonid mõisakompleksis, ava-
tud töötoad – erinevad mustrid.
19.00 Kevadkontsert mõisa saalis 
– muusikamustrid.
20.00 Näituse avamine – mustrid 
trepigaleriis.
21.00 Filmimuster + teadmiste muster 
(viktoriin).

JÕHVI KINDLUSKIRIKU 
MUUSEUM
Rakvere 6b, Jõhvi.  
Muuseumiööl avatud kl 16–22.
18.00 Ahtme Kunstide Kooli koori 
kontsert “Öös on mustreid”. 
18.40 Loeng “Jõhvi mustrid”. Jõhvi 
rahvarõivastest räägib ja demonstree-
rib rahvatantsuansambel Gevi.
19.00 Lastele viktoriin ja aare-
te mäng Jõhvi Keskraamatukogu 
lasteosakonnalt.
20.00 Orelimuusika pooltund. Esine-
vad Svetlana Kekiševa ja Brigitta-Se-
lestine Petropavlova. 
Külalistel on võimalus külastada Jõhvi 
kirikutorni.

KOHTLA-JÄRVE 
PÕLEVKIVI MUUSEUMI 
VALGE SAAL
Tuuslari 18a, Kohtla-Järve.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–19.00 avatud Lastetuba – 
mängime eesti lauamänge, tutvume 
rahvusmustrite kasutamise ajaloo ja 

tänapäevaga, teeme pabernukkudele 
rahvariideid ja muid põnevaid tege-
vusi töötubades.
19.00–21.00 avatud Mustrite Maailm – 
töötoad täiskasvanutele.
19.00 Virtuaalse Filiaali programm: 
loeng Austria maalikunstnikust Gustav 
Klimtist.
19.30 luule ja muusika pooltund.
20.00 Virtuaalse Filiaali programm 
– kohal kunstnik, kellelt on võimalus 
tellida portreed.
20.30 õpime ja tantsime eesti 
seltskonnatantse.
21.00 Virtuaalse Filiaali programm. 
21.30 line-tantsu pooltund.
22.00 kohtumine kunstnikega.
22.30 Virtuaalse Filiaali programm.

KUKRUSE POLAARMÕIS
Kukruse mõis, Toila vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Polaarmõisa ekspositsioon räägib 
läbi ühe perekonna, von Tollide, kahte 
lugu: kuidas oma asju teha sellise kire-
ga, et sellest sünnib ajalugu, aga ka 
sellest, kuidas kirglik soov ennast aja-
lukku kirjutada võib viia hukatuseni. 
Kukruse mõis on Ida-Virumaa mõisa-
test kõige vanem. Meie pargist leitud 
põlevkivi on pannud aluse selle maa-
vara kaevandamisele ja tööstuslikule 
kasutamisele.

NARVA ALEKSANDRI KIRIK
Kiriku 9, Narva.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Ekskursioonid algavad igal täistunnil.
Püsiekspositsioon on kolmel korrusel 
(III–V) Aleksandri kiriku tornihoones. 
VI korrusel avaneb vaade Narva lin-
nale ja Jaanilinnale. Püsiekspositsioon 
kajastab Narva ja Narva ümbruse kiri-
kute lugu, Ingerimaa kirikute lugu ning 
kirikulugu üldiselt.
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NARVA MUUSEUM
Vestervalli 21, Narva.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Kreenholmi toodangu retrospektiiv-
näitus “Mustrid: Kreenholmi  
tekstiilidisain 1963–2005”. 
Väljas hoovis on vabaõhukohvik kaas-
aegse muusikaga.

SILLAMÄE MUUSEUM
Kajaka 17a, Sillamäe.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Öös on verstapostide mustreid: muu-
seum muutub kunagiseks Sillamägi 
Kuurshaus’iks, mis asus vanal Nar-
va-Revali maanteel. Saab siin näha 
näitust “Verstapostide mustrid”.
18.00–19.00 Töötuba “Going Postal” 
– kirjade valmistamine (eesti ja vene 
keeles).
19.00–19.45 Nukulavastus “Võlujäljed” 
(vene keeles).
19.30–21.00 Teemaja (tee joomine ja 
suhtlemine vene ja eesti keeles).
20.00–21.30 Tantsusaal.

VAIVARA SINIMÄGEDE 
MUUSEUM
Sinimäe, Vaivara vald.  
Muuseumiööl avatud kl 17–21.
17.30 loeng “Eesti sõjalised autasud 
1918–1940”.
Muuseumi püsiekspositsioon on 
 pühendatud Teise maailmasõja 1944. 
a lahingutele Narva rindel ja Vaiva-
ra  Sinimägedes. Eksponeeritud on 
siin rindel kasutatud relvi, mundreid, 
 sõdurite isiklikke esemeid, tolleaeg-
seid fotosid ja muud asjasse puutu-
vat. Näitusesaalis on võimalik vaada-
ta kroonika- ja ajalugu tutvustavaid 
filme.  
 

JÕGEVAMAA
BETTI ALVERI MUUSEUM
Jaama 3B, Jõgeva.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–20.00 Irina Tammis ja Elo Lut-
sepp kõnelevad, kuidas leida inspi-
ratsiooni ajalooliste rõivaste ja ehete 
mustritest.
20.00–22.00 Janne Vaabla töötuba. 
Trükime mustreid riidest kottidele. 
21.00–22.00 Film käitumismustritest 
“Varjuefekt”.
 

KALEVIPOJA MUUSEUM
Kääpa, Mustvee vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Võimalus külastada muuseumi enne 
hoone renoveerimisele minekut!
18.15 Toidumustrid – keedame koos 
suppi ja teeme kooki.
19.15 Koduloomustrid – otsime töö-
riistade hulgast erinevaid mustrilisi 
osasid. 
20.15 Tantsumustrid.
21.00 Seebimustrid – Külli Must teeb 
koos meiega erineva kujuga seepe.
22.00 Tulemustrid.

LAIUSE ÕLEMUUSEUM
Kuremaa tee 36, Laiuse.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Aretusmuster – sordiaretaja Reine 
Koppel räägib Eestis kasvatatavatest 
teraviljadest ja kuidas toimub nende 
sordiaretus. Vaatame kaugete aegade 
taha, kui Saksamaal elas imeline naine 
nimega Hildegard von Bingen ja kui-
das osa tema vaimsest pärandist on 
ühe nisu alamliigi kaudu jõudnud  
tänapäeva Eestisse.
Õlemuster – õlest ehete õpituba.
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Veskimuster – teraviljakasvataja 
Mikk Tutt (OÜ Mikumikkel) tutvustab 
 Leader programmi toetusega soe-
tatud Nüüdisaegse Teravilja kivives-
kit, mis on tellimuse peale toodetud 
Austrias. Veel jagab ta infot kiviveski 
töötamisest ning kogemustest veskiga 
töötamisel. Kaasa saab osta saia ja 
sepiku jahu. 
Muuseumimuster – ekskursioonid 
muuseumis.

PADUVERE 
TALUMUUSEUM
Paduvere. Muuseumiööl avatud 
kl 18–23.
18.30–22.30 vahva otsimis- ja nupu-
tamismäng kogu perele
20.00 öine tenniseturniir alustab 
 (registreerimine 19.30–19.45).

PÕLTSAMAA MUUSEUM
Lossi 1b, Põltsamaa. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumiööl avatud ka kunstikeskus 
ning Kesk-Eesti kunstigalerii pART.
Muuseumis saab näha Põltsamaa lin-
nuse ja kihelkonna ajalugu.

RIHO LAANESE 
RAADIOTE PÜSINÄITUS
Vahe 7, Põltsamaa. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Muuseumiööl saab tutvuda Riho 
 Laanese raadiotega.

 

JÄRVAMAA
A.H. TAMMSAARE 
MUUSEUM VARGAMÄEL
Vetepere, Albu vald. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23. 
Vargamäe muuseumiööl otsime “Tõe 
ja õiguse” mustreid, tähtsustades 
romaanis leiduvate kohtade, tööde 
ja tegevuste ning ajaloolisi ja kirjan-
duslikke mustreid. Viime programmi 
läbi koostöös Tammsaare sünnipaiga 
oluliste vaatamisväärsustega: Jär-
va-Madise kiriku ja Albu vallamajaga. 
Muuseumiööl saab osa nii igapäevas-
test kui ka spetsiaalsete kunstiliste 
teostena loodud mustritest. Avatud on 
näitused, saab mängida muuseumiöö 
mustrimängu, süüa, kuulata rahva-
muusikat. Üheskoos otsime „Tõe ja õi-
guse“ tõsielulisi vasteid ning põimime 
reaalsuse, romaaniloo ja tänapäeva 
üheks mustriks.

AJAKESKUS 
WITTENSTEIN / 
JÄRVAMAA MUUSEUM
Lembitu puiestee 5, Paide. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
NB! Muuseumiööl on külalistele avatud 
vaid Järvamaa muuseum. Ajakeskus 
Wittenstini (Paide vallitorni) saab 
külastada kell 23.00 algaval öisel 
rännakul. 
18.00–21.00 Järvamaa rahvarõivaid 
tutvustav töötuba „Mustri vägi“. 
18.00–22.00 avatud muuseumikohvik. 
18–23 tegevusmäng „Peidetud 
mustrid“. 
18.30 politsei ajalugu tutvustava näi-
tuse avamine. Uurime politseikoeraga 
krimi-mustreid. 
19.00 loeng „Mustrimängud kultuuris“. 
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20.00 kontsert „Öös on mustreid“. 
23.00 Ajakeskuses Wittenstein (Pai-
de vallitornis) öine rännak. Avatud 
retrokohvik ning püüame mustreid 
1990ndate diskomuusika saatel. 

ARAVETE KÜLAMUUSEUM
Kurisu 1, Aravete alevik. 
uuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumiööl toimuvad käsitöö 
töötoad (vööd ja paelad) ja 
avatud on ajutine näitus 
esivanemate käsitöödest.

EESTI 
JALGRATTAMUUSEUM
Pikk 9, Väätsa. Muuseumiööl 
avatud kl 18–01.
20.00 Eestimaa kui muster 1000 jala 
kõrguselt vaadatuna. Vahvaid pilte 
näitab ja kommenteerib aerofotogaaf 
Andres Tarto.
Avatud näitus “Mustrid jalgratastel – 
ketiratas kui kunst” .
Enne ja pärast Eestimaa mustreid 
mängime šellakplaate 1929. aasta 
 vändaga grammofonil. 
00.00 südaööekskursioon.
 

EESTI 
RINGHÄÄLINGUMUUSEUM
Vabriku puiestee 11, Türi. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Püsinäitus tutvustab ringhäälingu aja-
lugu alates esimestest saatekatsetest.

JÄRVA-JAANI 
VANATEHNIKA 
VARJUPAIK
Lai 7, Järva-Jaani. Muuseu-
miööl avatud päikesetõusust 
päikeseloojanguni.

19.00 ja 21.00 mustrilised varjupaiga 
mängud.
Vanatehnika varjupaiga püsiekspo-
sitsioon koosneb valdavas enamuses 
nõukogude ajal meie teedel liikunud 
sõidukitest ja haagistest. Ekskursiooni 
lahutamatuks osaks on tuleohutuse 
ennetusköögi ja liiklus- ning raudteeo-
hutusinstallatsiooni külastus. Soovi 
korral retro- ja eksklusiivsõidud vana-
de liikuritega.
Suurematel gruppidel palume eel-
registreerida tuve@jjaani.ee 

ROOSNA-ALLIKU MÕIS
Kooli 1, Roosna-Alliku. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.30, 19.45 ja 20.30 mõisa ekskur-
sioonid koos mõisaprouaga ja põneva-
te lugudega mõisa ajaloost.
19.00 Nikolai Rimski-Korsakovi 
 loomingu kontsert, esinevad trio ja 
duett Eesti. 
Avatud kohvik.

 

LÄÄNEMAA

ANTS LAIKMAA 
MAJAMUUSEUM
Kadarpiku, Taebla vald. 
Muuseumiööl avatud kl 18–22. 
Otsimismäng “Märka mustrit muuseu-
mis!”. Igas Haapsalu muuseumis tuleb 
mängu käigus üles leida üks mustriline 
ese. Parimate mustrimärkajate vahel 
loosime vahvaid auhindu. Täpsemad 
juhised kohapeal.

LÄÄNEMAA
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EELK HAAPSALU  
JAANI KIRIK
Kooli 6, Haapsalu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–21.

HAAPSALU 
PIISKOPILINNUS
Lossiplats 3, Haapsalu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22. 
Otsimismäng “Märka mustrit muuseu-
mis!”. Igas Haapsalu muuseumis tuleb 
mängu käigus üles leida üks mustriline 
ese. Parimate mustrimärkajate vahel 
loosime vahvaid auhindu. Täpsemad 
juhised kohapeal.
19.00 esineb Haapsalu toomkirikus 
Espoonlahti kontsertkoor.

HAAPSALU RAEKODA
Kooli 2, Haapsalu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Otsimismäng “Märka mustrit muuseu-
mis!”. Igas Haapsalu muuseumis tuleb 
mängu käigus üles leida üks mustriline 
ese. Parimate mustrimärkajate vahel 
loosime vahvaid auhindu. Täpsemad 
juhised kohapeal.

ILONI IMEDEMAA
Kooli 5, Haapsalu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Otsimismäng “Märka mustrit muuseu-
mis!”. Igas Haapsalu muuseumis tuleb 
mängu käigus üles leida üks mustriline 
ese. Parimate mustrimärkajate vahel 
loosime vahvaid auhindu. Täpsemad 
juhised kohapeal.
19.00 mustrilised teatevõistlused
20.00 muster käes – loovtöö paberil
 

LÄÄNEMAA ÜHIS- 
GÜMNAASIUMI MUUSEUM
F. J. Wiedemanni 15, Haapsalu. 
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Võimalus tutvuda koolimajaga ja nauti-
da vaadet tähetornist. Koolimuuseumis 
saab tutvuda püsiekspositsiooniga.  
Müügil on kooli ajalugu tutvustav  
kogumik “Lend”.
18.30, 19.30, 20.30 ja 21.30 
Kooli muuseumis ettekanded 
koolimärkidest. 

RANNAROOTSI MUUSEUM
Sadama 31/ 32, Haapsalu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Rannarootslaste mustrid käsitöös. 
Muusikat ja rahvatantsu noaroots-
lastelt. Muusikalised mustrid Sirje 
Kaasikult.
Avatud kohvik: soojad söögid, pann-
koogid. Õnneloos.

RAUDTEE- JA 
SIDEMUUSEUM
Raudtee 2, Haapsalu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Otsimismäng “Märka mustrit muuseu-
mis!”. Igas Haapsalu muuseumis tuleb 
mängu käigus üles leida üks mustriline 
ese. Parimate mustrimärkajate vahel 
loosime vahvaid auhindu. Täpsemad 
juhised kohapeal.

RÕUDE MUUSEUM
Rõude. Muuseumiööl avatud kl 
12–23.
Korraldame pakutrüki töötoa. Tutvus-
tame muuseumikogudes väljapandud 
mustreid ja valmistamise tehnikaid. 
Avatud kohvi- ja teetuba.
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VORMSI TALUMUUSEUM
Sviby, Vormsi vald. Muuseumiööl 
avatud kl 16–23. 
16.00–23.00 Vormsi mustrid ja 
märgid.
17.00 Lapsed avastavad muuseumi.
19.00 Talharpa kontsert. Esinevad 
Marju Tamm ja Ingve Roosenblad.
21.00 Film „Tuulte tahutud maa“.

LÄÄNE-VIRUMAA
KUNDA 
TSEMENDIMUUSEUM
Jaama 11, Kunda. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
17.00 laulab ja tantsib lastega ring-
mänge Kaire Leemet.
18.00 “Maagilised märgid Eestis”, 
loengu peab ja slaide näitab Tõnno 
Jonuks, Eesti Kirjandusmuuseumi 
 folkloristika osakonna vanemteadur.
Väike näitus Eesti maagilistest märki-
dest ja nende tähendustest.

KÄSMU MEREMUUSEUM
Merekooli 1, Käsmu. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Käsmu Meremuuseum asub 1993. 
aastast tsaariaegses piirivalvekordoni 
hoones ja tutvustab legendaarse kap-
teniküla ajalugu. Eksponaadid kajas-
tavad kõiki merega seotud valdkondi: 
meresõitu, kalapüüki, salakaubavedu, 
aga ka merd kui looduse osa ning 
foto- ja kujutava kunsti objekti.

LAHEMAA RAHVUSPARGI 
KÜLASTUSKESKUS
Palmse, Haljala vald. 
Muuseumiööl avatud kl 9–23.
Leia oma muster! Otsida võid:
11.00–16.00 kevadlaadalt ja erineva-
test töötubadest,
11.00–23.00 kohvikust,
18.00–20.00 Peeter Hussariga paju-
pilli meisterdades,
20.00 kultuuriloolisel retkel Anne 
Kurepaluga.

PORKUNI PAEMUUSEUM
Mäe 1/2, Porkuni, Tapa vald. 
Muuseumiööl avatud kl 17–22.
Näitus ürgmere tingimuste rollist pae-
kivi mustrites. Maastikumäng kaardiga 
mustrite juhatusel Porkuni saarel ja 
selle ümbruses.

RAKKE MUUSEUM
Fr. R. Faehlmanni tee 33, Rakke. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Näitus “Esivanemate mustrid” Rakke 
hariduse seltsi liikmete ja muuseumi 
kogudest.

RAKVERE LINNUS (SA 
VIRUMAA MUUSEUMID)
Vallimäe, Rakvere. 
Muuseumiööl avatud kl 18–21. 
Avatud konvendihoone näitused, ees-
hoovis mängud ja võistlused. Avatud 
kõrts. 

REHBINDERI MAJA (SA 
VIRUMAA MUUSEUMID)
Tallinna 5, Rakvere. 
Muuseumiööl avatud kl 18–20.
Viimane võimalus näha Tartu Ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemia  rahvusliku 
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tekstiili eriala tudengite tekinäi-
tust „Kirjatud tekid” ja Christi Küti 
autoritöid.
Milliseid mustreid võivad teha robo-
tid? Proovime kätt Ozoboti radade 
tegemisel.
Kas meie harjumuspärane käitumis-
muster on mõistlik ja säästlik meie 
 planeedi säilitamiseks? Leiame vastu-
se ka sellele küsimusele!

RMK OANDU 
KÜLASTUSKESKUS
Oandu, Haljala vald.  
Muuseumiööl avatud kl 10–22.
12.00 algab päevane loodusretk 
 pikkusega u 4 km. Näeme ja loeme 
looduse mustreid.
12.00–21.00 saab õuel teha „Kuulsa-
te ja kummaliste puude jalutuskäiku“ 
ning võtta puudelt autogramme. 
14.00–18.00 on avatud töö- ja kunsti-
toad, mis saanud inspiratsiooni üraski-
kirjadest ja teistest looduse mustritest. 
Pop-up näitus „Minu metsamust-
rid“. Kõigile, kes selle jaoks joonista-
vad-maalivad-meisterdavad-kirjuta-
vad, on kingituseks väike meene. 
Avatud metsarahva kohvik, Matkalise 
nõuandetuba ja kõik püsinäitused. 
20.00 videvikumatk, pikkus 4-5 km 
(olenevalt ilmast). Avastame koos tee-
juhiga õhtuse metsa värve ja mustreid. 
Info ja registreerimine:  
www.loodusegakoos.ee,  
info.oandu@rmk.ee või tel 6767010.

ROELA KÄBIKUIVATI
Roela, Vinni vald. Muuseumiööl 
avatud kl 20–23.
Ekskursioon käbikuivatis koos giidiga. 
Iseseisev matk Roela oosil kaardi järgi.
Kaks korda õhtu jooksul eten-
dus “Külamustrid ehk Kärt ja Kusti 
külarahvaga”.

VIHULA MÕIS / VIHULA 
MANOR COUNTRY CLUB 
& SPA
Vihula. Muuseumiööl avatud 24h.
Viinavabrik asub 1830. aastatest 
pärit ajaloolises 3-korruselises kivist 
hoones, Vesiveski ja külastuskeskuse 
vahetus läheduses. Hoones asuvas 
Viinamuuseumis on huvitavad välja-
panekud viina ja piirituse valmistamise 
ajaloost Eestis ja Vihula mõisas.

PÕLVAMAA
EESTI 
MAANTEEMUUSEUM
Varbuse, Kanepi vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Avatud näitused “Head teed!”, 
 “Teeaeg” ja lastemuuseum.
18.00 Sissejuhatus öö mustritesse.
18.30 Hooajanäituse “Lauljad nüüd 
lähevad” avamine.
20.00 Giidituur.
Üllatustöötoad pakuvad võimalust 
oma kätega mitmesuguseid põnevaid 
mustreid luua.

PÕLVA 
TALURAHVAMUUSEUM
Karilatsi, Kanepi vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23. 
Koolipreili juhendamisel saab Karilat-
si koolimajas valmistada oma nime-
mustri ja seada kokku kindamustreid. 
Valgemetsa nõiaks kutsutud Vanda 
Juhansoo mälestustoas saab tutvuda 
selle omapärase kunstniku loomingu 
ja mustritega. Avatud on püsinäitus 
“Kuke kannul kooliteel”. 
19.00 ja 20.30 tutvustab varahoidja 
Tiiu uusi suvenäitusi koolimajas ja 



17

käsitööaidas. Juttu tuleb rõivadetai-
lidest ja -lisanditest, mida “moemal-
lid” meie riietel erinevatel aegadel on 
ette näinud ning milliseid mustreid 
on perenaised varasematel aegadel 
eelistanud.

RÄPINA KODULOO- JA 
AIANDUSMUUSEUM
Pargi 28, Räpina.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Alustuseks muuseumituur ja kogu 
Räpina mõisa härrastemaja tutvustus, 
giid Toivo Lees.
Eesti kuuekeelelisel väikekandlel 
 mängib Marju Varblase õpilane Minna. 
Räpina mõisapargi murul kujunda-
vad imelisi mustreid Haanja Tantsu ja 
 Mängu Seltsi rahvatantsijad, juhendaja 
Ulvi Toomik. 
Laul ja tants koos rahvapilliorkestriga 
Oravapoisid. 
Meeleolukad etteasted Räpina nais-
võimlejatelt, juhendaja Anu Tuvik ning 
Ruusa Tantsuhuviliste Seltsingu mees-
te tantsurühmalt Nõtked ja Karvased, 
juhendaja Piret Varjund. 
Kui päike loojub, umbes kell 21.30, 
 jalutame mõisapargis koos Räpina 
Loodushoiuühingu juhatuse liikme 
Arvi Lepiskiga, kes pajatab nahkhiir-
test ning muudab detektori abil nahk-
hiirte sonari inimkõrvale kuuldavaks.
Avatud rõdukohvik.

SÜVAHAVVA 
VILLAVABRIK-MUUSEUM
Süvahavva, Räpina vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Taludes on tehtud ajast aega 
 näputööd ja seda kõike ka näitame. 
Taaskord, muuseumiööle kohaselt, on 
üheks ööks näha haruldane kogum 
ümbruskonna käsitööliste näidiseid. 
On nii praegusi ja kaubaks minevaid 

kudumeid, kuid näitame ka vaarema-
delt pärandatud rariteete. Loomulikult 
näitame ka villavabrik-muuseumi.

 PÄRNUMAA
C. R. JAKOBSONI 
TALUMUUSEUM
Kurgja, Põhja-Pärnumaa vald. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Töötoad: pannkookide kaunistamine 
mustritega, mustrilise järjehoidja val-
mistamine, paelte punumine (töötoad 
väikese tasu eest).
20.00 kontsertetendus veskis 
 “Helisevad Veimevaka Mustrid”  piletid 
4.-/3.-/2.-. 

EESTI MUUSEUMRAUDTEE
Lavassaare, Audru vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22. 
Avatud on muuseumraudtee. Käigus 
aururong, piletid soodushinnaga: 10.-
/8.-/5.- ja dresiinid, piletid 7.-/5.-. Alla 
6-aastastele kõik tasuta. Meelelahu-
tust pakub kohalik naiskapell. Töötab 
kohvik ja suveniiripood. Videonäitus 
kitsarööpmelise raudtee ajaloost.

IIDA KANGAKUDUMISE 
MUUSEUM
Kirikumõisa, Pärnu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumi kangastelgede tutvustus: 
maateljed, kiriteljed, žakarad ja dobby 
kangasteljed, arvutiga juhitavad 
kangas teljed. Võimalus proovida kan-
gakudumist. Tihva ja kõlavöö kudumi-
se töötuba. Vaatame kangakudumise 
õppefilme. Müüginurk!
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KIHNU MUUSEUM
Linaküla, Kihnu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Luubi all on teiste soome- ugri 
 põlisrahvaste mustrid. Udmurdi 
 maalikunstniku Stanislav Antipovi näi-
tuse “Soome-ugri rahvaste eluhetked” 
avamine. Ersa-mokša folklooriansam-
bel Kilejne (Kaseke) esitab vanu laule 
ersa keeles. Ersalanna Natalia Abrosi-
mova õpituba soome-ugri ornamenti-
dest. Rahvarõivaste, nukkude ja teiste 
mänguasjade demonstratsioon. 

KIRSIMUUSEUM VIRTSUS
Linnamäe tee 11, Virtsu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumis on hobusõidukite erakogu, 
ämblik-rattad. Automarkidest on teis-
te seas esindatud Rolls Royce, Bent-
ley, MB (kuulikindel džiip), Packard 
ning meie au ja uhkus Estonia 21M.

KOIDULA MUUSEUM
J. V. Jannseni 37, Pärnu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumi aias on avatud välinäitus  
“Jannsen 200” Johann Voldemar  
Jannseni 200. sünniaastapäeva  
tähistamiseks. Toimuvad giidituurid ja 
õuemängud kogu perele. Muuseumi 
hoone ja püsinäitus on suletud seoses 
renoveerimisega. Lisainfo: www.par-
numuuseum.ee/muuseumioo

PÄRNU GIIDIDE ÜHING
Aida 3, Pärnu linn. Muuseumiööl 
avatud kl 19–21.
Muuseumiöö raames tutvustavad 
giidid Pärnu Muuseumis oma tööd ja 
pakutavaid temaatilisi ekskursioone 
Pärnus.
21.00 algab Pärnu muuseumist  

jalutuskäik “Mustrid tänaval” (eesti 
keeles), mille käigus otsime kesklinna 
tänavailt möödunud aegade jälgi ja nii 
mõnedki tänavakividesse jäädvusta-
tud mustrid saavad selgituse. Jalutus-
käik kestab u üks tund.

PÄRNU MUUSEUM
Aida 3, Pärnu linn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Näituste läbivaks teemaks on 
TEKSTIIL. Avatud on näitus “Valgus ja 
vari. Kaasaegne damastkangas” ning 
Eesti Tekstiilikunstnike Liidu näitus 
“Kaadrid”. Fuajees näitus “Olustvere 
olemised”.
Töötubades räägime rahvarõivamust-
ritest ja koome mustreid kassikangas-
se koos sõbraga. Esmakordselt esitleb 
Muuseumiklubi Musse toidumustrite 
musternäidiseid. 

PÄRNU VANALINNA 
ÜHEÖÖMUUSEUM VB 
KINGA- JA KOTIÄRI 
KINGAMUUSEUM
Rüütli 32, Pärnu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Külla tulevad Wanakuramuse Naha-
kambri nahakunstnikud Hazgal ja 
 Krislyn, kelle abiga sukeldume põ-
nevasse, ilusasse ja eriti mustrilisse 
nahakäsitöö maailma. Kaeme silmaga 
ilu, kuulame nahatarkusi ning paneme 
enesegi oskused proovile.

PÄRNU VANALINNA ÜHE-
ÖÖMUUSEUM ZIGRIMIG-
RIZ VINTAGE-KAUPLUS
Uus 10, Pärnu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 11–23.
Alates 19.00 on kõigil võimalik oma 
käega kaasa lüüa kleidiriide disai-
nimisel kangakunstnik Ene Riso 
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 juhendamisel. Avatud Janely 
Koduköögi Kohvik.  

SELJAMETSA MUUSEUM
Seljametsa, Paikuse alevik.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Paikuse valla koduloomuuseumis ava-
tud retro-pannkoogikohvik, õpitoas on 
võimalik meisterdada mustrilist mee-
net. Igal täistunnil ekskursioonid.

TORI MUUSEUM
Pärnu mnt 12, Tori alevik.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseum kogub Tori ajalugu ja täna-
päeva kajastavat informatsiooni ning 
esemelist materjali. Muuseumiööl 
tähistatakse Tori Muuseumi, Muuseumi 
aidahoone ning August Pulsti sünni-
päevi tordi söömisega. Toimub töö-
tuba “Mustrid, mis mõjutavad  
mõtteid”. Avatud kohvik. 

UUE KUNSTI MUUSEUM
Esplanaadi 10, Pärnu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Avatud Eesti Tekstiilikunstnike Liidu 
aastanäitus “Reegel ja rituaal” ja VII 
Rahvusvaheline taaskasutusteemaline 
näitus “Anna uus elu – mina ja maailm”.

RAPLAMAA
HAGERI MUUSEUM
Kohila tee 5, Hageri.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
18.00 Näituse avamine. Mustrid, must-
rid, mustrid...
19.00 Jalutuskäik Hageris, akende ja 
kardinate (mustrite) pildistamine.
20.00 Kohtumine üllatuskülalisega, 

muuseumi sünnipäeva tähistamine.
Maa-apteek 20. sajandi I poolest, Põh-
ja-Eesti talupojakultuuri tarbeesemed. 
Saab mängida 1 ruutmeetri suurust 
Kohila pärimuslikku lauamängu  
“Angerja aare”.

JÄRVAKANDI 
KLAASIMUUSEUM
Mai 2A, Järvakandi. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Ühe-õhtu näitus “Kannud ja mustrid”. 
Muuseumi õuel olevas klaasistuudios 
klaasimaali töötuba. Maalimine mak-
sab 1 €.

KOHILA TORNIGALERII
Kohila õigeusu kirik,  
Viljandi mnt 1,  Kohila.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Galeriis on avatud näitus “Jõe pojad 
ja rebased” aasta loomast koprast, 
tema poolt loodud puuskulptuuridest 
ning sõber rebasest. Üleval kellator-
nis on keraamiliste sõlgede näitus 
“Tornimustrid”.

MAHTRA 
TALURAHVAMUUSEUM
Muuseumi 1, Juuru. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23. 
Näitame muuseumi majades erinevaid 
mustreid Eesti kihelkondade tekkidel 
ja vaipadel.
Püsiekspositsioon tutvustab 19. sa-
jandi Eesti talupoja elu-olu ja mõisa-
kultuuri. Ajutine näitus „Soli Deo 
Gloria ehk viis sajandit reformatsiooni 
Ungaris“. Ungari Instituudi ja Unga-
ri Välisministeeriumi näitus kajastab 
 Ungari ja laiemalt Kesk-Euroopa aja-
lugu reformatsioonile eelnenud sünd-
mustest tänapäevani. 
20.00–22.30 avatud Atla-Eeru 
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 talupojakõrts (üle 200-aastane rehe-
tare), mille rehealuses avatud näitus 
„Eeru kõrtsi lugu. Kõrtsikultuurist 
Eestis”. Ainsat Eestis säilinud talupoja-
kõrtsi ja Eesti talurahva kõrtsikultuuri 
tutvustab muuseumi peavarahoidja 
Rait Talvoja.

SILLAOTSA 
TALUMUUSEUM
Veski, Märjamaa vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Pillid moodustavad mustreid
Muuseumi rajas 1982. aastal kodu- 
uurija ja kultuuriloolane Aleksei Parna-
bas (1919–1986). Ekspositsioon annab 
ülevaate Kagu-Läänemaa (Velise ja 
Vigala valla) maarahva elust, töödest 
ja tegemistest ning tööriistadest 19. 
sajandi keskpaigast lähiminevikuni.  

SAAREMAA
MUHU MUUSEUM
Koguva, Muhu.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Alustame kell 18.00 Tooma talu õuel 
rahvatantsu, rahvariiete ja pilli mustri-
tega. Esinevad naisrühmad: Tokkroes 
(Muhust) ja Pääsukesed (Tallinnast). 
Avame näituseid. Laste ja teiste 
soovijatega meisterdame, joonista-
me ja värvime erinevaid mustreid 
Koguva vanas koolimajas. Avatud 
muuseumipood.  

MUHU PÄRANDIKOOL
Liiva, Muhu saar.  
Muuseumiööl avatud kl 18–21. 
18.00 Ettekanne pastoraadi aja-
loolisest interjöörist ja tulevasest 
sisekujunduslahendusest.

19.00–21.00 Töötuba ajalooliste 
interjöörimustrite tegemisest tradit-
siooniliste töövõtetega. Riietumisel 
 arvestada pritsmete ja plekkidega.
Külastada saab ka EELK Muhu 
 Katariina kirikut.

RUHNU MUUSEUM
Ruhnu, Ruhnu vald. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Avatud on muuseum ning ligi kahe sa-
jandi vanune Korsi talu, mis on Eestis 
ainulaadne oma vundamendita piki-
hoone ja küürkatuse poolest.

SAAREMAA MUUSEUM – 
AAVIKUTE 
MAJAMUUSEUM
Vallimaa 7, Kuressaare linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22. 
Püsiekspositsioon eesti keeleuuenda-
ja Johannes Aaviku ja tema onupoja, 
kultuuritegelase Joosep Aaviku elust 
ja tegevusest. Ühtlasi annab muuseu-
mi interjöör hea ülevaate Kuressaare 
linnakodaniku eluolust 20. sajandi 
algupoolel.

SAAREMAA MUUSEUM – 
MIHKLI TALUMUUSEUM
Viki küla, Kihelkonna alevik.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Suvistelaupäeval koguneme suviste 
kaskedega ehitud Mihkli talu elutuppa, 
et ühiselt veeta õhtu mõnusas peo-
meeleolus. Peomeeleolu aitab lisada 
lõõtsamees. Avatud öölise kohvik. 
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SAAREMAA MUUSEUM – 
KURESSAARE LINNUS
Lossihoov 1, Kuressaare linn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23. 
(Loss sulgeb uksed 23.00, välja 
saab kuni 24.00)
18.00 Puhkpilliorkester tervitab lossi 
ees.
18.05 Muuseumiöö avab lossi kahur 
“Kotkas”.
18.15 Teeme lossile suure grupikallis-
tuse (rahvariietes). Kallistust toetab 
muusikaliselt puhkpilliorkester.
19.00 Lossi tornide vahel teeb must-
reid Slackline´i virtuoos Jaan Roose.
19.30 Muusikaga täidavad lossi Kures-
saare muusikakooli õpilased. Lastele 
pakub kohtusaalis tegevusi Kuressaa-
re Noortekeskus “Noortejaam”. 
19.30 Giidiga tuur lossihoovis. Kogu-
nemine lossi ees. 20.00 giidiga tuur 
lossis. Kogunemine lossi sisehoovis.
20.00 Esineb ansambel (Tornikohvik). 
Kohvikud avatud Roosas saalis pea-
korrusel ja kaitsetornis!
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 Giidiga tuur lossihoovis. Kogu-
 giidiga tuur 

lossis. Kogunemine lossi sisehoovis.
 Esineb ansambel (Tornikohvik). 

Kohvikud avatud Roosas saalis pea-
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TALLINN

A. H. TAMMSAARE  
MUUSEUM KADRIORUS
L. Koidula 12 A, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00 fotonäituse “”Tõde ja õigus: kui-
das tehakse filmi” avamine.
20.00 vestlusring/loeng “Tammsaare 
tekstimustrid”.

Lastele otsimismäng ning mäng, kus 
saab aidata Tammsaare tegelastel  
sõnamustri labürindist välja pääseda. 

ARVUTIMUUSEUM
Tuuliku tee 4c, Tallinn (ligipääs 
muuseumile Värvi tänavalt).  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Arvutimaailm on väga mustriline ja 
alati paneb mõtlema. Meie eksponaa-
did seisavad tihedalt teineteise kõrval 
mitte ainult ruumi suuruse pärast, 
niimoodi viib nende ilu meid kaasa läbi 
aegade ja mälestuste. 

Nagu alati pakume igale huvilisele 
proovida ja nautida vanu arvutimän-
ge, mille pikslite mustrid andsid elu 
kõikidele kaasaegsetele mängudele ja 
mõjutasid meie elu esteetikat.

Lisaks ka Arvutimuuseumi meenete 
pood “640KB”, kus on lai valik käsit-
si maalitud arvuti- ja retroteemalisi 
 T-särke ja postkaarte!

EDUARD VILDE  
MUUSEUM (TALLINNA 
KIRJANDUSKESKUS)
Roheline aas 3, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
19.00 ja 21.00 Luulepeatus. Tule tee 
muuseumiöö rallil üks kosutav luule-
peatus. Vilde muuseumis esineb kahel 
täistunnil võrratu luuletaja Veronika 
Kivisilla, kelle muhedad-hingeminevad 
kirjanduslikud märkmed elust enesest 
keset argipäeva on hiljuti ilmunud ka 
proosakogumikuna „Kuni armastus 
peale tuleb“. 
Kogu õhtu on avatud ka 
õdus veranda kohvik ja näitus 
galeriikorrusel.

EESTI AJALOOMUUSEUM – 
EESTI TEATRI-  
JA MUUSIKAMUUSEUM
Müürivahe 12, Tallinn. Muuseu-
miööl avatud kl 18–23, sissepääs 
kuni 22.30.
18.00 kuraatorituur näitusel “Minu 
laulupeo lugu”, Assauwe tornis (Kaisa 
Luik või Kristo Matson).
19.00 ja 21.00 Ajalooliste mehhaani-
liste pillide kontsert. 
19.30 Väntoreli kontsert “Saaremaa 
valss”. 
20.00 Assauwe torni akendekontsert 
sisehoovis koostöös G. Otsa nimelise 
 Tallinna muusikakooliga.
21.30 Väntoreli kontsert. 

EESTI AJALOOMUUSEUMI 
SUURGILDI HOONE
Pikk 17, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23, sissepääs kuni 
22.30.
18.00–19.00 Eestikeelne ekskursioon 
Suurgildis (eelregistreerimisega)
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19.00–20.00 Venekeelne ekskursioon 
Suurgildis (eelregistreerimisega)
18.00–21.00 Prügi aardeks. Taaskasu-
tuse nutikad mustrimängud
18.00–22.30 Otsimismäng “Mustreid 
täis Suurgild”.

Eelregistreerimine ekskursioonidele 
Ajaloomuuseumi kodulehel. Ühe eks-
kursiooni grupi suuruseks 25 inimest.

EESTI AJALOOMUUSEUM 
– SÄREVI TEATRITUBA
Tina 23-13, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23, sissepääs kuni 
22.30.
18.00–23.00 Pimikumustrid. 
 Muuseumiööl näitame, kuidas valmis-
tada must-valgeid fotosid ilma kaa-
merat kasutamata! Selleks muudame 
Särevite kunagise köögi fotopimikuks, 
kus valmivad teatraalsed fotogram-
mid. Juhendab muuseumi fotograaf 
Mart Laul. 
Võimalik tutvuda teatritoaga ja leida 
otsimismängu abil kunagisest näitleja-
te kodust erilisi mustreid.

EESTI AJALOOMUUSEUM 
– MAARJAMÄE LOSS JA 
LOSSIPARK
Pirita tee 56, Tallinn. Muuseumi-
ööl avatud kl 18–23. Sissepääs 
Maarjamäe keskuse muuseumi-
tesse kuni 22.30.
18.00–20.00 Tule rända ajas taga-
si 1992. aastasse ning külasta Eesti 
esimest sündmusnäitust “Vali parem 
minevik”. Ela uuesti läbi rahavahetus, 
Rock Summer, valimised ja palju muud 
põnevat.
18.00–22.00 Igal täistunnil Maarjamäe 
lossi suvesaalis Maarjamäe lossi aja-
lugu tutvustav unikaalse animatsiooni 

esitlus (eesti, inglise ja vene keeles).
18.00–22.30 Lastele “Sinise Lõvi” ot-
simismäng näitusel “Minu vaba riik”.
Maarjamäe õuealal:
18.00–22.00 “Mustreid täis on Maarja-
mägi” otsimismäng lastele.
19.00–20.00 Loome tantsumustreid. 
Rahvatantsijad loovad ja õpetavad 
tantsumustreid.

EESTI AJALOOMUUSEUM 
– TALLIHOONE
Pirita tee 56, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud 18–23.
Tallihoones on avatud Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi näitus “Vabaduse 
kõla! Eesti levimuusika lugu”. 
18.00- 19.00 Venekeelne ekskursioon 
(eelregistreerimisega).
20.00- 21.00 Eestikeelne ekskursioon 
(eelregistreerimisega).
19.00- 21.00 Levimuusika näituse 
laval astuvad üles Meero Muusik huvi-
kooli noored lauljad.
21.00–23.00 Jätkame 
retrovideodiskoga!
Eelregistreerimine ekskursioonideks 
Tallihoonesse Ajaloomuuseumi kodu-
lehel. Ühe  ekskursioonigrupi suuru-
seks 25 inimest.

EESTI AJALOOMUUSEUM 
– FILMIMUUSEUM
Pirita tee 56, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00-22.30 Eesti filmimustrid Filmi-
muuseumis. Läbi õhtu erinevad Eesti 
filmid läbi aegade.
18.00-22.00 “Mustreid täis on 
 Filmimuuseum” otsimismäng lastele.
Avatud Filmimuuseumi kohvik.
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EESTI 
ARHITEKTUURIMUUSEUM
Ahtri 2, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
18.00–20.00 lasteprogramm: mustri-
mäng ja põnev meisterdamine. 
Avatud on näitused: II korruse saalis: 
“Oma tuba. Feministi küsimused arhi-
tektuurile”, III korruse galeriil: “Metsa-
de maa Rootsi – uus puitarhitektuur”,  
I korruse saalis saab tutvuda püsinäi-
tusega “ELAV RUUM: Sajand Eesti 
arhitektuuri”, mis tutvustab siinse pro-
fessionaalse arhitektuuri- ja ruumikul-
tuuri arengut. 
Uus hariduslik püsiekspositsioon “Uuri 
ruumi!” muuseumi keldrisaalis õpetab 
oma meeltega ruumi kogema ning 
avastama.
Toimub raamatulaat. 

EESTI JUUDI MUUSEUM
Karu 16, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Eksursioonid giidiga. III korrus. 18.00 
ja 22.00 eesti keeles, 19.30 vene kee-
les, 21.15 inglise keeles. Kogunemine 5 
minutit enne algust I korrusel.
19.00 Juudi köögi mustrid Salmen 
Šoisi õpitoas. I korrus.
20.00 Oma käega loodud juudi must-
rid Maia Blinderi kunstitöökojas. II 
korrus.
21.30 Iisraeli tantsumustrid. Õpeta-
me-õpime Vlada Schotteri 
tantsuklassis. IV korrus. 

EESTI KAASAEGSE 
KUNSTI MUUSEUM
Põhja puiestee 35, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 12–23.
Avatud on Sigrid Viiri mahukas isiku-
näitus “Võltspuhkajad”, näitusekata-
loogi esitlus ning tuur/vestlus näituse 
tegijatega. 

EKKM-il püsiekspositsioon puudub, 
kuid hoone ümbruses on eksponeeri-
tud osad kollektsiooni kuuluvad 
teosed.

EESTI KUNSTIMUUSEUM –
ADAMSON-ERICU 
MUUSEUM
Lühike jalg 3, Tallinn.
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
“Kujundijõgi” – külastajate kaasabil 
pannakse Adamson-Ericu looming 
püsinäitusel “voolama” mustritest 
koosnev kujundijõgi. 
“Geomeetrilised mustrid” – näitusel 
“Laval ja lõuendil” muuseumi Kunsti-
keldris tegevuskeskkond teatrikunsti-
ga suhestumiseks. Luua saab geo-
meetrilistest vormidest lavakujundusi 
ning visandada kostüümikavandeid. 
Sobib lastele ja peredele.

EESTI 
KUNSTIMUUSEUM – 
KADRIORU 
KUNSTIMUUSEUM
A. Weizenbergi 37, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23, 
sissepääs kuni 22.30.
300-aastase barokklossi peened ja 
luksuslikud mustrid nii aiakujunduses, 
õhtusöögilaudadel kui ka soengu-
moes. Lossi banketisaalis võivad 
nii väikesed kui suured võtta osa 
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 loovtööst, mille raames luuakse ka ise 
barokiajastu mustreid. 
17.00–19.00 Baroksete mustrite töö-
tuba banketisaalis.
18.00–22.00 Giidid pakuvad näituse-
saalides kõigile huvilistele infot kuns-
titeoste kohta ja tutvustavad lähemalt 
ka barokklossi ajalugu. 
Avatud näitus “Alguses olid… Köler ja 
Weizenberg” lossi teisel korrusel ja 
muuseumi püsiekspositsioon kolman-
dal korrusel.

EESTI KUNSTIMUUSEUM – 
KUMU KUNSTIMUUSEUM
Weizenbergi 34 / Valge 1, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23. 
Sissepääs muuseumisse järjekor-
ra alusel kuni kl 22.30.
18.00–22.00 Liikumise muster – 
iseseisev orienteerumismäng Kumu 
sisehoovis.
18.30–22.00 Mustrimäng – Kumu hari-
duskeskuses saavad huvilised osaleda 
loomingulistes töötubades.
18.30–22.15 Kumu kunstipärlid – muu-
seumitöötajad ja Kumu noorteklubi 
liikmed tutvustavad muuseumiööl 
mustrilisi teoseid. Täistundidel toimu-
vad eestikeelsed teosetutvustused ja 
pooltundidel venekeelsed. Õhtu jook-
sul toimub ka kaks ingliskeelset tuuri. 
NÄITUSED: Kumu teisel korrusel 
asuvas suures saalis on avatud näitus 
„Gordon Matta-Clark: anarhitekt. Anu 
Vahtra: eemaldamise teel tervikuni“. 
4. korruse püsiekspositsiooni lõpus 
asuvas projektiruumis saab tutvuda 
näitusega „Aiapagu. Tuglaste koduaed 
Tanja Muravskaja fotoobjektiivis“. Ava-
tud on Eesti kunsti püsinäitus “Vara-
mu” 3. ja 4. korruse A-tiivas.

EESTI KUNSTIMUUSEUM – 
MIKKELI MUUSEUM
A. Weizenbergi 28, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23,  
sissepääs kuni 22.30.
Tule uudistama Johannes Mikke-
li  kogusse kuuluvaid põnevate ja 
filigraansete mustritega portselan-
esemeid. Muuseumi püsieksposit-
sioonis olevate teoste näitel uuritakse 
erinevate kultuuride traditsioonilisi 
mustreid, Hiinast Hollandini. 
19.00 ja 21.00 Temaatiline ekskur-
sioon “Portselanimustrid” eesti keeles.
20.00 Temaatiline ekskursioon 
 “Portselanimustrid” vene keeles.

EESTI KUNSTIMUUSEUM – 
NIGULISTE MUUSEUM
Niguliste 3, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
19.00, 20, 21 ja 22 Väike orelikontsert.
19.30, 20.30 ja 21.30 Ekskursioonid 
(algavad korraga): arhitektuurimustrid 
Niguliste kirikus (direktor Tarmo Saa-
ret), kangamustrid Niguliste kunsti-
teostel (kuraator-koguhoidja Kerttu 
Palginõmm), sotsiaalsed mustrid ja 
Surmatants (kuraator-programmijuht 
Merike Kurisoo).
Lastele: meisterdamine “Püha 
 Nikolause mustrid”. 

EESTI LASTEKIRJANDUSE 
KESKUS
Pikk 73, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Kutsume külastajaid lastekirjandusest 
ja raamatutest inspireeritud tege-
vustesse! Teise korruse saalis saab 
meisterdada mustrimotiive ja teha 
nendega geomeetrilist varjuteatrit il-
lustraator Kertu Sillaste juhendamisel. 
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Pööningul saab värvida, meisterdada 
ning avatud on ka märgikoda.
Avatud on Edgar Valteri galerii, eesti, 
läti ja leedu illustraatorite libahundi-
näitusega “Jookseb koos huntidega”. 
Varakambris pakume ülevaadet eesti 
lastekirjandusest läbi aegade. Lisaks 
sellele saab selgeks, kuidas sünnib üks 
lasteraamat.

EESTI LOODUSMUUSEUM
Lai 29a, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 17–23.
Iseseisev muuseumöö rännak algab 
muuseumi esimese korruse näituse-
saalides, kus saab tutvuda näitusega 
„Isad ja pojad”. 
Teise korruse geoloogia saal annab 
ülevaate sellest, milline on Eesti alade 
kujunemise ajalugu, missugune on 
Eesti geoloogiline ehitus, milliseid 
maavarasid meil leidub ja milliseid 
neist siin kaevandada saab. Teisel 
korrusel asub ka värskelt uuendatud 
Eesti soode saal. Väljapanek tutvustab 
põgusalt Eesti soode tekkelugu ja elu-
olu tänasel päeval, aitab selgeks saada 
eriilmelised soode tüübid, seletab 
soode olulisust ja rolli ning annab ka 
juhiseid, kuidas nendes iidsetes ning 
unikaalsetes maastikes liikuda.
Rännak jätkub kolmanda korruse met-
sasaalis, mis tervitab rikkaliku imetaja-
te, lindude ja putukate väljapanekuga.  

EESTI PANGA MUUSEUM
Estonia puiestee 11, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Eesti Pank 100 juubelihõnguline 
muuseumiöö. Avasta rahamustreid! 
Kavas on keskpanga ajaloo teemaline 
viktoriin, meelelahutuslik püsinäituse 
tutvustus, Eesti Panga bänd, auhinda-
dega otsimismäng „Rahamustrid“. 
Soovijatele mälestuseks kaasa foto 

muuseumi külastusest.
Muuseumi püsiekspositsiooni kõr-
val on avatud eriväljapanek, mis 
on pühendatud Eesti krooni 25. 
aastapäevale. 

EESTI 
RAHVUSRAAMATUKOGU
Tõnismägi 2, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–23.00 Plaaditurg Rahvusraa-
matukogu 8. korrusel, Avatud on ka-
tuseterass imelise vaatega kesklinnale, 
erandkorras on avatud Rahvusraama-
tukogu vanade asjade muuseum
18.00–19.30 ja 20.15–21.45 ekskur-
sioonid hoidlatesse (kohtade arv 
piiratud).
18.00–21.00 Esmakordselt on avatud 
väikestele gruppidele Rahvusraama-
tukogu põgenemistuba (kohtade arv 
piiratud). 
18.00–19.00 Lastetund.
18.00–21.00 Lastega peredel või-
malik avastada raamatukogu läbi 
templimängu.
19.30–20.15 Näituse “Laulupeoraa-
matukogu” ringkäik (kohtade arv 
piiratud).
20.15–21.00 Mart Anderson: Kirja-
kunstist ja raamatu kujundamisest.
20.00–23.00 Plaate keerutab Eiki 
Nestor.
Ekskursioonidele ja põgenemistup-
pa tuleb eelnevalt registreerida, kuna 
kohtade arv on piiratud, vt  
www.nlib.ee.

EESTI TARBEKUNSTI- JA 
DISAINIMUUSEUM
Lai 17, Tallinn. Muuseumiööl  
avatud kl 18–23.
Avasta tarbekunstis peituvaid roh-
keid mustreid 20. sajandi algusest 
tänaseni! Avatud on Eesti tarbekunsti 
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 püsinäitus “Kogutud teosed”, „Tõlki-
des kunsti. 80 trükist Lugemikult“ ja 
Eesti Keraamikute Liidu näitus „Mis 
mind hoiab“. 
Lisaks teostele ja mustritele tarbe-
kunsti püsinäitusel „Kogutud teosed“ 
pöörame seekord rõhku tarbekunsti 
erialase terminoloogia avamisele. Tä-
histame üheskoos eesti keele aastat, 
mil just maikuu on terminoloogiale ja 
oskuskeelele pühendatud. 

Avastamist ootab ka suur valik kuns-
tiraamatuid kirjastuselt Lugemik, kes 
mahuka näitusega „Tõlkides kunsti. 80 
trükist Lugemikult“, tähistab kümnen-
dat tegutsemisaastat.
Maitsvat kohvi pakub muuseumi 
 hoovis VeloKohvik!

EESTI TERVISHOIU 
MUUSEUM
Lai 30, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23, sissepääs 
järjekorra alusel kuni 22.30.
Tervishoiumuuseumis on rakumustreid 
ja koemustreid. Sõrmejälgede must-
reid ja võrkkesta muster. Ajulaine-
mustreid ja südamelöögimustreid. 
Bakterimustreid. Lihasmustreid ja 
luumustreid. Mustreid seintel, põran-
dal ja laes. Mustrid mikro- ja makro-
tasandil. Kas soovid oma tervise eest 
hoolt kanda ja luua tervisliku elustiili 
mustrit? Kas tahad murda ebatervis-
likke harjumusi ja mustreid? Tule Eesti 
Tervishoiu Muuseumisse ja otsi need 
mustrid üles!

EESTI 
TULETÕRJEMUUSEUM
Raua 2, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Demonstreerime tulemustreid, näita-
me kaasaegset ja vana tuletõrjetehni-
kat, räägime hädaolukorraks valmis-
olekust ja elanikkonnakaitsest. Kuulda 
saab tuletõrjemuusikat. Ringi liigub 
tuletõrjekoer Nublu.
Avatud on vana voolikutorn.

EESTI 
VABAÕHUMUUSEUM
Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumi rehemajad ja taluõued, tar-
bevara ja piduriided, kiviaiad ja metsa-
tukad moodustavad lugematul hulgal 
mustreid, mida iga külastaja saab ise 
meie väljapanekust otsida. 
Avatud talud: Sassi – Jaani – Tants on 
mustrite keel. Rahvatantsuansambel 
Soveldaja tervitab muuseumiöölasi 
oma kavaga kell 19.00 ning 20.00; 
Köstriaseme – perenaine meenutab 
mustreid lapsepõlvekodust; Kolu 
kõrts – käsitöömeister Lembe Sihvre 
kureeritud näitusega „Läbi lillede“ tut-
vustab erinevates käsitööklubides ja 
ühendustes valminud lilltikandis tekke; 
Härjapea talu – Väätsa Maanaiste Selts 
on püsti pannud kodukohviku, kus 
loodetakse koguda raha valla laulu-
koori rahvarõivaste ostuks; Pulga talu 
– perenaine laseb nobedatel näppudel 
käia ning tutvustab kiriviöö mustreid 
ja töövõtteid; Lau külapood: poe-
mamslil onn pakkuda head ja paremat 
igale maitsele! 

Mustrite otsimise mäng: Võta kassast 
mänguleht ning leia taluõuedelt põne-
vad mustrid! Osalejate vahel loositak-
se välja muuseumi priipääse!
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FOTOMUUSEUM
Raekoja 4/6, Tallinn. Muuseu-
miööl avatud kl 18–23.
LINNA MUSTRID: Tallinna Linnamuu-
seumi filiaalid kutsuvad üles otsima 
Tallinna vaateid, mida näeb näitustel 
välja pandud eksponaatidel. Ekspo-
naatide kohta saad rohkem teada 
muuseume külastades, linnaruumis 
aga saad sama objekti otsida foto-
dele lisatud koordinaatide järgi. Tee 
foto sama nurga alt ning postita see 
Facebooki või Instagrami muuseumi 
postituse alla või oma seinale  
#muuseumiöö2019 ja #linnamustrid 
Usinamatele auhinnad! Vaata täpse-
malt wwww.linnamuuseum.ee
Toimub fotograaf W.Dubase mõista-
tusele lahendust otsivate lühivideote 
esmaesitlus. Videote autorid TLU ELU 
projekti üliõpilased. Tutvumiseks ava-
tud uus analoogfotograafia kogemus-
tuba “Fotokas”.

HOTELL VIRU JA KGB 
MUUSEUM
Viru väljak 4, Tallinn. (Eelregist-
reerimisega. Ilma giidita sisse-
pääs muuseumisse puudub.)
Muuseumiööl tasuta ekskursioonid 
kl 17.30 ja 20.30 (est) ja 19.00 (rus). 
Kestvus 1 h. Osalemine ekskursiooni-
del ainult eelbroneeringutega, ekskur-
sioonirühma maksimaalne suurus 25 
inimest. Broneeringud Sokos Hotels 
Tallinna müügiteenindusest argipäeviti 
kl 8.00–18.00: tel +372 6809 300 või 
viru.reservation@sok.fi kuni 16.mai 
kl 18.00. Ekskursioonide väljumised 
täpselt ekskursiooni algusaegadel Viru 
hotelli fuajeest.

KADRIORU PARGI MUU-
SEUM JA RAAMATUKOGU
A. Weizenbergi 26, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Kutsume loodusenautlejaid kevadis-
se Kadrioru parki, kus saab imetle-
da tärkava looduse ilu ja võlu. Pargi 
muuseumis on avatud linnufotonäitus 
„Kadrioru Pargi imelised tiivulised“. 
Kadrioru pargi infopunktis ehk I-Lust-
las saab vaadata interaktiivsel ekraanil 
pargi ajalugu ja loodust tutvustavat 
filmi ning fotomaterjali. 

KALAMAJA MUUSEUM
Kotzebue 16, Tallinn.  
Muuseumimaja suletud  
renoveerimistöödeks, avame 
2019. aasta sügisel.
Muuseumi eest (Kotzebue 16) alga-
vad muuseumiööl ekskursioonid, et 
Kalamaja lähemalt tundma õppida! 
Vaata ekskursioonide kohta lähemalt 
muuseumiöö lehelt ja  
www.linnamuuseum.ee/kalamaja 

KGB VANGIKONGID
Pagari 1, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Hoone keldris asus Nõukogude oku-
patsiooni ajal üks kurikuulsaim ja kar-
detuim eeluurimisvangla. Külastajal on 
võimalik tutvuda maja ja Eesti ajaloo 
olulisemate sündmustega ajatelje abil, 
isikutega, kes on kongides viibinud, 
miks nad sinna sattusid ja milline 
saatus neid ootas, samuti saada aimu 
Nõukogude Liidu repressiivpoliitikast, 
näha kurikuulsat kappi ning uurida, 
mis tunne on kartseris istuda. 
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KIEK IN DE KÖK JA 
BASTIONIKÄIGUD
Komandandi tee 2, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23,  
sissepääs suletakse 22.30.  
Bastionikäigud on suletud.
LINNA MUSTRID: Tallinna Linnamuu-
seumi filiaalid kutsuvad üles otsima 
Tallinna vaateid, mida näeb näitustel 
välja pandud eksponaatidel. Ekspo-
naatide kohta saad rohkem teada 
muuseume külastades, linnaruumis 
aga saad sama objekti otsida foto-
dele lisatud koordinaatide järgi. Tee 
foto sama nurga alt ning postita see 
Facebooki või Instagrami muuseumi 
postituse alla või oma seinale  
#muuseumiöö2019 ja #linnamustrid. 
Usinamatele auhinnad! 

Muuseumiööl on külastajatele avatud 
Kiek in de Köki 3. ja 4. korrus. 

KUNSTIHOONE GALERII
Vabaduse väljak 6. Muuseumiööl 
avatud kl 12–23.
Muuseumiööl on Kunstihoone kõikides 
näitusesaalides “Kevadnäitus 2019”. 
Kunstihoone ajaloo algusest – 
1930-ndaist peale – on toimunud eri-
nevaid aasta- ja ülevaatenäitusi, mida 
korraldati enamasti kevadel ja sügisel. 
Aegade jooksul on muutunud nii nen-
de näituste korraldajad, toimumisko-
had ja –tihedus kui ka toimumisviisid, 
aga vajadus vähemalt ühe eesti kunsti 
ülevaatenäituse tegemiseks aastas on 
säilinud tänaseni.
 
Muuseumiöö raames toimuvad näitu-
sel eesti- ja venekeelsed giidituurid.

LASTEMUUSEUM 
MIIAMILLA
L. Koidula 21c, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–21 
(välisjalatsites muuseumisse ei 
lubata).
Lastemuuseumis saab käia mööda lii-
kumismustreid ja lahendada tegevus-
ülesandeid, mis avavad mustrimaailma 
läbi sõpruse ja sõbraks olemise. 
LINNA MUSTRID: Tallinna Linnamuu-
seumi filiaalid kutsuvad üles otsima 
Tallinna vaateid, mida näeb näitustel 
välja pandud eksponaatidel. Ekspo-
naatide kohta saad rohkem teada 
muuseume külastades, linnaruumis 
aga saad sama objekti otsida foto-
dele lisatud koordinaatide järgi. Tee 
foto sama nurga alt ning postita see 
Facebooki või Instagrami muuseumi 
postituse alla või oma seinale  
#muuseumiöö2019 ja #linnamustrid. 
Usinamatele auhinnad! 

LENNUSADAM (EESTI 
MEREMUUSEUM)
Vesilennuki 6, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23,  
sissepääs avatud kuni 22.15.
Öös on mustreid ja mustrid jooksevad 
ka meie staareksponaadil, allveelaev 
Lembitul!
Tule ajaloolisse vesilennukite angaari, 
leia sillal koht, kust käivitada projekt-
sioon allveelaeva küljel. Valida saad 
nelja stsenaariumi vahel, mis allvee-
laevas juhtuma hakkab.
Unikaalses vesilennukite angaaris 
on ehtne allveelaev Lembit, teada-
olevalt maailma ainus vesilennuki 
Short 184 täissuuruses koopia, Eesti 
vanim laeva vrakk, purjekaid, miine, 
torpeedo sid, käed-külge lahendusi 
jpm, välialal näeb aurik-jäämurdjat 
Suur Tõll jt laevu.
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MAIASMOKA KOHVIKU 
MARTSIPANITUBA
Pikk 16. Muuseumiööl avatud kl 
10–23.
Suur osa ekspositsioonist on pühen-
datud 19. sajandi keskel samas paigas 
martsipani valmistamisele aluse 
pannud baltisakslasele Georg Stude-
le. Näitusel on väljas ligi 200 mart-
sipanikujukest, -kaarti ja –torti, mis 
on valmistatud rohkem kui saja aasta 
vanuste vormidega, lisaks fotod ja 
pakendid.
Muuseumiöö raames on avatud kohvik 
keskööni!

NEITSITORNI 
MUUSEUMKOHVIK
Lühike jalg 9a, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Lühikese jala väravatornis töötuba 
peredele “Revali linna mustrid”. 
LINNA MUSTRID: Tallinna Linnamuu-
seumi fi liaalid kutsuvad üles otsima 
Tallinna vaateid, mida näeb näitustel 
välja pandud eksponaatidel. Ekspo-
naatide kohta saad rohkem teada 
muuseume külastades, linnaruumis 
aga saad sama objekti otsida foto-
dele lisatud koordinaatide järgi. Tee 
foto sama nurga alt ning postita see 
Facebooki või Instagrami muuseumi 
postituse alla või oma seinale 
#muuseumiöö2019 ja #linnamustrid. 
Usinamatele auhinnad! Vaata täpse-
malt wwww.linnamuuseum.ee

NUKU MUUSEUM
Lai 1, Tallinn.
Muuseumiööl sissepääs vaid eel-
registreerimisega ekskursioonide 
raames (muuseum@nuku.ee, tel 
6679542 )
Ekskursioonid eesti keeles ja vene 
keeles kell 19.00 ning eesti keeles ja 
 inglise keeles kell 21.00
NUKU muuseumis satub külastaja 
teatri võlumaailma, kus saab mängida 
mehaaniliste ja teatrinukkudega ning 
rännata ringi teatriajaloos.

NÕMME MUUSEUM
Jaama 18, Tallinn. Muuseumiöö 
avatud kl 18–23.
18.00 kohtumine vanade jalgrataste 
näituse korraldajaga. Põnevaid lugu-
sid laste-, naiste-, meeste-ja sõdurite 
ratastest räägib meile erakogu omanik 
Toomas Piht. Näha saab rattaid aas-
taist 1880–1940, eriliseks pilgupüüd-
jaks on kõrgratas ehk ÄMBLIK.

OKUPATSIOONIDE JA 
VABADUSE MUUSEUM 
VABAMU
Toompea 8, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Muuseumiööl joonistame ühiselt va-
baduse mustreid nii paberile kui ka 
muuseumi klaasist seinale!
Okupatsioonidest, vastupanust, taas-
tamisest ja vabadusest kõnelev näitus 
“Vabadusel ei ole piire” koosneb 
viiest osast: “Ebainimlikkus”, “Eksii-
lis”, “Nõukogude Eesti”, “Taastamine”, 
“Vabadus”. Teekonnal läbi muuseumi 
on külastaja saatjaks e-giid, mis viib 
kaasavale ja mõtisklevale rännakule 
lähimineviku radadel. 
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PATAREI
Kalaranna 28, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumiööl on külastajatele ava-
tud Patarei vangla sisehoov koos 
üksikkambrite bloki jalutusbokside 
ja koerakuutidega. Kohapeal olemas 
Kogu Me Lugu töötuba, kus räägitakse 
mälumustrite kogumisest.
19.30, 21.00, 22.30 algab eriprog-
ramm „Türmis on mustreid“, mille 
käigus viiakse huvilised teekonna-
le läbi Patarei vangla koridoride ja 
kongide, tutvumaks vangiriietuse 
ajaloo ja muuga. Kuna ühte program-
mi mahub kuulama kuni 30 inimest, 
siis pääseb nendele ainult kohapealse 
eelregistreerumisega!

PEETER I MAJAMUUSEUM
Mäekalda 2, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Muuseum tutvustab Peeter I ajastut 
ning Kadrioru lossi- ja pargiansamb-
li ajalugu 18. sajandil. Ekspositsioon 
asub kolmel korrusel, tutvustades 
ainulaadseid esemeid, mis ümbritsesid 
Peeter I ja Katariina I nende Tallinnas 
viibimisel. Majamuuseumi väikeses 
kunstigaleriis asuvad Vene riigi valitse-
jate portreed, millest vanim on 17. sa-
jandi esimesel poolel maalitud Mihhail 
F. Romanovi originaalportree. 

RAHVARINDE MUUSEUM
Vabaduse väljak 9, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–19.30, 19.30–21.00 ja 21.00–
22.30 Robootika töötuba lastele. 
(Lego Mindstorms Education EV3). 
Osalejate arv piiratud! Osalemine ela-
vas järjekorras.
18.00–23.00 “Balti keti mustrid”, Balti 
keti fotode interaktiivne väljapanek.

18.00–22.00 “Ajamustrid – elu Eestis 
30 aastat tagasi” mälumäng. (Võitjad 
selguvad kell 22.30.)
19.00–19.30 “Vabaduse mustrid luu-
les”. Luuletusi loeb Jaan Keskel. 

RAIDKIVIMUUSEUM
Vabaduse väljak, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23,  
sissepääs suletakse 22.30.
Raidkivimuuseum on rikas eri ajastute 
ornamentika poolest. Gooti, renes-
sanss ja barokkmustritest on külas-
tajatel võimalik üles joonistada oma 
lemmikmuster või tegelane, hilisem 
loosimine selgitab välja auhinaasaajad. 

REVALI RAEAPTEEGI 
MUUSEUM
Raekoja plats 11, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Raeapteegi öös on taimemustreid: 
viime läbi taimemustreid tutvustavaid 
töötubasid. Külastajad saavad võima-
luse valmistada ise seemne- ja õiepa-
berit ning meisterdada postkaarte kat-
setades erinevaid taimetrüki tehnikaid. 
Mustrite välja toomiseks kasutame nii 
värskeid kevadisi taimeleide kui ka 
varem tallele pandud õisi ja seemneid. 
Töötoa pikkuseks on 30 min ja igasse 
töötuppa mahub 15 inimest. Töö-
tubade algusajad: 18.30; 19.30; 20.30; 
21.30; 22.30. Töötubades osalemiseks 
on vajalik eelnev registreerimine aad-
ressil: revalirae@apotheka.ee.
18.00; 19.00; 20.00; 21.00 ja 22.00 
ootab meie keskaegne giid huvilisi lä-
hemalt tutvuma Raeapteegi ajalooga. 
Ekskursiooni pikkuseks on 15 minutit 
(registreerumine pole vajalik). 
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TALLINNA KUNSTIHOONE
Vabaduse väljak 8, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 19–23.
Kunstihoone kõikides näitusesaalides 
“Kevadnäitus 2019”. Kunstihoone aja-
loo algusest – 1930-ndaist peale – on 
toimunud erinevaid aasta- ja ülevaate-
näitusi, mida korraldati enamasti 
kevadel ja sügisel. Aegade jooksul on 
muutunud nii nende näituste korralda-
jad, toimumiskohad ja –tihedus kui ka 
toimumisviisid, aga vajadus vähemalt 
ühe eesti kunsti ülevaatenäituse tege-
miseks aastas on säilinud tänaseni.  
Muuseumiöö raames toimuvad näitu-
sel eesti- ja venekeelsed giidituurid.

TALLINNA LINNAGALERII
Harju 13, Talllinn. Muuseumiööl 
avatud kl 12–23.
Kunstihoone kõikides näitusesaalides 
“Kevadnäitus 2019”. Kunstihoone aja-
loo algusest – 1930-ndaist peale – on 
toimunud erinevaid aasta- ja ülevaa-
tenäitusi, mida korraldati enamasti 
kevadel ja sügisel. Aegade jooksul on 
muutunud nii nende näituste korralda-
jad, toimumiskohad ja –tihedus kui ka 
toimumisviisid, aga vajadus vähemalt 
ühe eesti kunsti ülevaatenäituse tege-
miseks aastas on säilinud tänaseni. 
Muuseumiöö raames toimuvad näitu-
sel eesti- ja venekeelsed giidituurid.

TALLINNA 
LINNAMUUSEUM
Vene 17, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23, sissepääs kuni 
22.30.
Tallinna Linnamuuseumi fi liaalide ühis-
mäng LINNA MUSTRID. Kutsume üles 
otsima Tallinna vaateid, mida näeb 
näitustel välja pandud eksponaati-
del. Eksponaatide kohta saad rohkem 

 teada muuseume külastades, linnaruu-
mis aga saad sama objekti otsida 
fotodele lisatud koordinaatide järgi. 
Tee foto sama nurga alt ning postita 
see Facebooki või Instagrami muu-
seumi postituse alla või oma seinale 
#muuseumiöö2019 ja #linnamustrid. 
Usinamatele auhinnad! Vaata täpse-
malt www.linnamuuseum.ee

TALLINNA LOOMAAED
Ehitajate tee 150, Tallinn. 
Muuseumiööl on avatud Loomaia 
keskkonnahariduskeskus kl 18–23.
Loomaaia keskkonnahariduskeskuse 
fuajees suur meisterdamistöö: teeme 
loomaaialoomade elu põnevamaks 
ja valmistame nendele keskkonna 
rikastamise vahendeid koos Tallinna 
Loomaaia Sõprade Seltsiga.
Loomaaia keskkonnahariduskesku-
se auditooriumis toimub suur fi lmiöö 
koostöös TVPlay Home´iga.
18.30 juhatab Aleksei Turovski sisse 
fi lmi “Suur ränne” (44 min); 
19.30 “Lõvide maa: öö ja päev” (52 
min); 
20.30 “Imelised kukrulised” (49 min); 
21.30 “Jääkarude linn” (2 h 24 min).
Eelregistreerimisega eesti- ja vene-
keelsed ekskursioonid loomaaias. 
 Algus kell 19 keskkonnahariduskesku-
se fuajees, osalemistasu 1 euro. 
Ekskursioon kestab 1,5 tundi. Regist-
reerida saab, kuni vabu kohti jätkub 
või kuni 10. maini zoo@tallinnzoo.ee.
Keskkonnahariduskeskuse 0 korrusel 
loomakoljude galerii.
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TALLINNA MAJANDUS-
KOOLI MUUSEUM
Tammsaare tee 147, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23. 
Sissepääs kuni 22.30. 
Igal täistunnil toimub giidi juhenda-
misel ekskursioon. Saab tutuvuda 
112–aastase majanduskooli säilinud 
 dokumentide, õppevahendite, arvuti-
te, konspektidega jm. Eksponeeritud 
on Eesti Vabariigi aegne maja lipp. 
Oma oskused saab proovile panna 
ka “arvutite” (arvelaud, arvutuslükati, 
felix) kasutamisel
Saab näha kirjutusmasina ja arvuti 
 Iskra 226 abil tehtud jooniseid. Võima-
lus ka ise panna proovile oma oskused 
lihtsamate mustrite tegemiseks, kasu-
tades kirjutusmasinat või arvutit. 

TALLINNA PIISKOPLIK 
TOOMKIRIK
Toom-Kooli 6, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muusikapooltunnid:
18.00 Maire Martinson (sopran), Piret 
Aidulo (orel), 
19.00 Piret Aidulo (orel), 
20.00 Toomas Bubert (viiul), Piret 
Aidulo (orel), 
21.00 Piret Aidulo (orel), 
22.00 Gustav-Leo Kivirand (orel).
18.30, 19.30, 20.30 ja 21.30 
kirikututvustus.
18.00-22.30 on avatud kiriku torn, 
kuhu pääseb annetuse eest. Korraga 
saab tornis viibida kuni 15 inimest.

TALLINNA PÜHA VAIMU 
KIRIK
Pühavaimu tn 2, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–19.40 mängib orelil Olga Gams.

20.00–21.40 mängib orelil Kristiina 
Hoidre.
22.00 ÖÖKONTSERT: Esinevad: Tiia 
Tenno (orel), Ludmilla Kõrts (sopran), 
Meelis Vahar (viiul). 

TALLINNA RÜÜTLI- 
ORDUDE MUUSEUM
Kuninga 3, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–24.
Vajalik eelregistreerimine, kindlusta-
maks, et kõik huvilised mugavalt ringi 
liikuma mahuksid.  
info@tallinnmuseum.com või tel 
53339380. 
Giidiga ringkäigud: 18.00 ja 22.00 
vene keeles, 19.00 ja 21.00 eesti kee-
les, 20.00 inglise keeles.
23.00 võimalus võita ainulaadne 
 privaatne ekskursioon koos klaasikese 
vahuveiniga kuuele Teie valitud inime-
sele. Täpsemalt Facebooki lehel:  
www.facebook.com/tallinnmuseum

TALLINNA TEHNIKA-
ÜLIKOOLI MUUSEUM
Akadeemia tee 1, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Avatud on näitus “TTÜ100: tippteadus 
ja tippteadlased” 
18.00–23.00 Unikaalsed filmikaadrid 
Tehnikaülikooli ajaloost.
18.00–23.00 Robot Yumi uute  
oskuste demonstratsioon (TalTech 
elektroenergeetika ja mehhatroonika 
instituut).
18.00–22.00 Käelise osavuse ja 
tehnilise taibu õpituba (Mektory 
Tehnoloogiakool).
19.00–21.00 Robotite demonstratiiv-
esinemine, võimalus ka ise kätt proovi-
da (TalTech Robotiklubi).
19.00 ja 20.30 Ringkäik näitusel (eesti 
keeles, kestus u 40 min).
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TALLINNA TELETORN
Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn. 
Muuseumiööl on võimalik külastada 
Teletorni ainult eelregistreerimise-
ga (aadressil teletorn@teletorn.ee) 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00.
Teeme ajarännaku Teletorni uuel näi-
tusel “GEENIAALNE”, mis on loodud 
koostöös Tartu Ülikooli Genoomika 
instituudiga. 

TALLINNA  
VENE MUUSEUM
Pikk 29a, Tallinn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Tallinna Linnamuuseumi filiaalina 
 tegutsev Tallinna Vene Muuseumi 
fookuses on Tallinna vene kogukond 
ja Eesti vene kultuur. Muuseumis on 
avatud näitused “KOOLITUND, VAHE-
TUND: vene haridus Tallinnas 1715–
1944” ja „Dialoogid kunstnikuga: Kuzja 
Zverevi maalid ja graafika“.

TALLINNA ÜLIKOOLI 
MUUSEUM
Narva maantee 29, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Muuseumiööl avaneb portaal Tallinna 
Ülikooli esinduskollektiivide ajalukku. 
Ühise mesilaspere erinevatest must-
ritest on kokku pandud rändnäitus. 
Triipusid pidi jõuame tänavuse laulu- 
ja tantsupeo repertuaarini, millest 
tuuakse teieni kõige magusamad 
palad. Selleks, et sammud saaksid ikka 
kenasti tehtud, viib giidituur teid Tal-
linna Ülikooli linnaku salasoppidesse.
Muuseumi taasavamiseks valminud 
näitusel kajastatakse ülikooli erinevate 
perioodide tähtsündmusi ja tehakse 
põgus tagasivaade õpetajate koolita-
mise algusaastatele. Näitus on avatud 

Tallinna Ülikooli Silva majas ruumis 
S107.

TANTSUPEOMUUSEUM
Kaupmehe 8, Tallinn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Näitustesarja „Tantsu- ja laulupeo auks 
– rännak pidurõiva kirstu“ kokkuvõt-
tev väljapanek (Lihula, Muhu ja Kihnu 
rahvarõivastest ja käsitööst).
18.00–19.30 Ingrid Rüütel räägib Kih-
nust ja kihnlastest ning näitab videoid.
19.30–23.00 avatud Tantsupeomuu-
seumi töötoad (materjalikulu hind 5–10 
eurot): 1. Helmekeede valmistamine 
(Kairi Himma). Keede mustrid päri-
nevad Eesti muuseumioriginaalide 
põhjal nii muinasajast, keskajast kui ka 
meile tuttavate rahvarõivaste kand-
mise ajast; 2. Lihula lilltikandiga tasku 
valmistamine (Lihula Lilltikandi Selts); 
3. Muhu prosside valmistamine (Anne 
Keerd); 4. Hõbeehetest kõneleb ja 
 annab nõu Jüri Urb. 

TIMELESS BUSES
Lastekodu 46, Tallinna Bussijaam. 
Muuseumiööl kl 20–00.
Tallinna Bussijaamas astub üles terves 
ilus valik ajatuid uunikumbusse, pak-
kudes meeleolureise õhtuses Tallinnas. 
Vaba graafiku alusel saab teha juba 
rahva südamesse tee leidnud ajaloo-
liste bussidega tiiru linna peal. Sõidu 
algus ja lõpp on Tallinna Bussijaamas. 
Bussidesse lubatakse korraga nii palju 
huvireisijaid, kui bussis kohti.
Timelessi kollektsiooni kuulub 14 uni-
kaalset retrobussi, millel igal on oma 
lugu ja kasutamise eripärad.
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TŠUVAŠI 
RAHVAKULTUURI 
MUUSEUM
Vene 28, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Tutvustatakse tšuvaši rahva mustreid 
ja kaitsemärke.

UNDERI JA TUGLASE 
KIRJANDUSKESKUSE 
MUUSEUMIOSAKOND
Väikese Illimari 12, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00 Lasteprogramm: avastame maja 
“Väikese kirjaniku raamatuga”, kirjuta-
da saab sulepea ja kirjutusmasinaga. 
19.00 Rahvuslike mustritega 
märgi meisterdamise õpituba. Abiks 
on juhendaja Astri Kaljus ja märgi-
masin! Töötoas osalemine maksab 2 €.
20.30 Muuseumiekskursioon.
Muuseumiööl avatud kohvik! Taas on 
menüüs imelised ja palavalt taga-
nõutud koogid “Underi unistus”.

UNGARI INSTITUUT
Piiskopi 2, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Saab näha graafi ku Dóra Keresztes’i 
töid, kes on paljudele ungarlastele 
tuntud lasteraamatute illustraatorina. 
Lisaks näitusele saab tutvuda Dóra 
Keresztes’i animafi lmide valikuga, 
lastele ja lastemeelsetele pakume 
käelisi tegevusi.

UKRAINA 
KULTUURIKESKUS
Laboratooriumi 22, Tallinn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Ekskursioonid: 18.30 eesti keeles, 
19.30 inglise keeles, 20.30 vene 
keeles.
Töötoad 18.00–21.00: linoollõige, 
kalligraafi a, paberi valmistamine 
(Laboratooriumi 22), puust mängu-
asjade valmistamine (Laboratooriumi 
25).
Rahvariiete näitus Püha Hildegardi 
aias. Õhtu lõppeb Linnamuusikute
kontserdiga, mis algab kell 21.00. 
Soojal õhtul musitseeritakse Püha 
Hildegardi aias, vihma puhul 
Laboratooriumi 25.
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TARTU
 

19. SAJANDI TARTU  
LINNAKODANIKU 
MUUSEUM
Jaani 16, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00 loeng “Ajaloolised tapeedid”. 
Eesti ajaloolisi tapeedileidusid ja and-
mete kogumist tutvustab MTÜ Eesti 
Ajalooliste Tapeetide Kogu esindaja 
Viljar Vissel, kes töötab SA EVM Kon-
serveerimis- ja digiteerimiskeskuses 
Kanut maali, puidu ja metalli konser-
veerimise osakonna juhatajana.

A. LE COQI 
ÕLLEMUUSEUM
Laulupeo puiestee 15, Tartu linn.
Eelregistreerimisega külastused 
kell 18.00, 19.00, 20.00 ja 21.00. 
Külastajad pääsevad eksklusiivse-
le linnase torni tipu ava-platvormile. 
Ekspositisooni pääseb vaatama ainult 
eelregisteerimisega: tel 744 9711 (ala-
tes 6. maist 2019 kell 9.00).

BAERI MAJA
Veski 4, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Sel aastal on kõigile huvilistele avatud 
vähetuntud Baeri maja, kus elas ja 
töötas loodusteadlane Karl Ernst von 
Baer. Ornitoloogiaühing ja Loodushoiu 
Keskus tutvustavad mustreid lindude 
ja kalade elus, Loodusajakiri pakub 
lahendamiseks nuputamisülesandeid. 
Aias saab kuulata ööhääli ja lapsed 
osaleda aaretejahis.

EESTI RAHVA MUUSEUM 
Muuseumi tee 2, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud 18–23.
Eesti Rahva Muuseum keskendub 
inimestele ja mustritele. Muuseumiööl 
tutvustatakse tätoveeringute tegemi-
se kunsti ja mustrite maailma, toimub 
floristide võistlus, tehakse näo- ja 
kehamaalinguid ning avastatakse 
ilumaailma mustreid: henna, kunstküü-
ned, soengud jpm.

EESTI SPORDI- JA 
OLÜMPIAMUUSEUM
Rüütli 15, Tartu linn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23. 
Tasuta saab külastada spordimuuseu-
mi püsinäitust “Hortus Atleticus” II 
korrusel. Lisaks on esimesel korrusel 
erandkorras avatud ülimalt eksklusiiv-
ne Kaunase Žalgirise korvpalliklubi 
väljapanek. Elamusnäitusel “See on 
ralli!” on igaühel võimalik mehaaniku 
ametit proovida ja kaardilugejate maa-
ilmaga tutvust teha. 

20.00 ja 21.00 ekskursioonid muuseu-
mi hoidlatesse, saab tutvuda huvitava-
mate spordirõivaste ja nende hoiusta-
mistingimustega. NB! Kohtade arv on 
piiratud!
22.00 Spordimuuseumi ÖÖmälukas. 
Mälumängus pakutakse nuputamiseks 
välja küsimusi nii sõnas, pildis kui helis. 
Õhtuhämaruses võivad mängida kõik 
ning mõttetöö erksuse saab proovile 
panna üksi, kaksi, pere- või sõprus-
konnaga. Võitjatele auhinnad, tagu-
mistele lohutust! Palume eelnevalt 
registreerida aadressil  
malumang@spordimuuseum.ee. 
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EESTI TRÜKI- JA 
PABERIMUUSEUM
Kastani 48f, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis 
saavad huvilised tutvuda trüki- ja 
paberikunsti ajalooga ning volti-
da pabermustreid Miura tehnikas. 
Väikese lisatasu eest saab osaleda 
marmoreerimistöötoas.

KGB KONGIDE MUUSEUM
Riia 15b, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 17–23.
Nn Hallis majas asus 1940.–1950. 
aastatel Nõukogude Liidu julgeoleku-
teenistuste (NKVD/KGB) Lõuna-Eesti 
keskus ja eeluurimisvangla. Külasta-
jatele on avatud hoone keldriosa, kus 
asusid poliitilistel põhjustel arreteeri-
tute kambrid. 
Viimane võimalus külastada ajutist 
näitust “Enn Tarto 80. Vangistuses ja 
vabaduses”. 

OSKAR LUTSU 
MAJAMUUSEUM
Riia 38, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Oskar Lutsu majamuuseum pakub 
kirjanduslikke-kunstilisi mustreid. 
Esinema tuleb Krista Aru ettekande-
ga “Suured soojad inimesed: Jannsen, 
Luts, Peegel”. Kunstilise poole eest 
aitab hoolt kanda Tartu–Palamuse 
kunstnik ja paljude Lutsuga seonduva-
te kollaažide autor Kaire Nurk. 

RAHVUSARHIIV TARTUS
Nooruse 3, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Sel aastal ootame külastajaid spet-
siaalselt Muuseumiööks valminud 

 põgenemistuppa. Pane oma mees-
kond kokku ning võta väljakutse vastu. 
Kas tunnete piisavalt hästi arhiivimust-
reid, et omal jõul põgeneda või vajate 
mõistatuste lahendamiseks vihjeid? 
NB! Põgenemistoa jaoks tuleb oma 
võistkond registreerida  
(rahvusarhiiv@ra.ee). 
Võid avastada mustreid Eesti maas-
tikul ning proovida oma nutikust 
vanaaegsetest maakaartidest tehtud 
pusledega. Uurimissaalis avanevad 
huviliste ees vallakohtute tõe ja õiguse 
mustrid. 
19.00, 20.00 ja 21.00 toimuvad 
 ekskursioonid heitmaks pilku inimeste 
elumustritele. 
Väiksemaid arhiivisõpru ja muid huvi-
lisi ootab õppeklassis mustritest kirju 
marmorpaberi valmistamise töötuba.

TARTU 
LAULUPEOMUUSEUM
Jaama 14, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Alates 19.00 II korruse saalis ja sise-
hoovis: Tartu Laulupeomuuseumi näi-
testuudiumi etendus “Tsaar Saltaan”, 
esinevad Polygoni teatrikooli õpilased, 
mitmed segakoorid Tartust ja Tartu-
maalt. Läbi lubas astuda ka Koidula 
isiklikult. 

TARTU LINNAMUUSEUM
Narva maantee 23, Tartu linn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–19.30 Kunstimälumäng, kuni 
3-liikmelistele võistkondadele. Vajalik 
on eelregistreerimine aadressil  
ants.siim@katarina.ee (kirjas märkige 
võistkonna nimi). Eelregistreerumine 
kestab 16. maini või kuni kohti jätkub! 
Osalemine on tasuta.
20.00–21.00 Giidiga ekskursioon 
Tartu Linnamuuseumi püsinäitusel 
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„Dorpat. Jurjev. Tartu”. Kuuleme Tartu 
ajalugu enim mõjutanud sündmustest 
ja saame teada, kuidas on sajandeid 
Tartus elatud. 

TARTU ÜLIKOOLI 
BOTAANIKAAED
Lai 38, Tartu linn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
18.00 Toidutaimede teemaline ekskur-
sioon viib huvilised õhtusele ränna-
kule toidulaual kasutatavate taime-
de ja  eksootiliste maitsete maailma. 
Ekskursioonil osalemiseks on vajalik 
eelnev registreerimine botaanikaaia 
info telefonil 737 6180.
Saab mängida ka põnevat külastus-
mängu, mille töölehed saab 
botaanika aia kassast.

TARTU ÜLIKOOLI 
KUNSTIMUUSEUM
Ülikooli 18, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22.
Vaatluse all on tudengite elumustrid! 
Milliste pahategude eest tudengid 
omal ajal tudengivanglasse ehk kart-
serisse sattusid? Mis on kõige pikem 
aeg, mil tudeng on pidanud kartseris 
istuma? Millega lahutati kartserisoleku 
ajal meelt? Tule ja saa teada!
Tartu Ülikooli kunstimuuseumi saalid 
on Muuseumiööl suletud. Kartserisse 
ei mahu korraga üle paarikümne ini-
mese, sissepääsemine toimub järje-
korra alusel. 

TARTU ÜLIKOOLI 
LOODUSMUUSEUM
Vanemuise 46, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Kõige noorematele külastajatele  
pakuvad lastenurgas põnevust harivad 
ja lõbusad loodusmängud. Suuremad 

külastajad saavad loomariigi must-
ritega tutvuda ja ajusid ragistada 
kogu muuseumi haaravas põnevas 
otsimismängus. 
Kosutust pakub Mahekohv Ratastel. 
Teretulnud on oma kohvitopsi kaasa 
võtmine!

TARTU ÜLIKOOLI 
MUUSEUM
Lossi 25, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Öös on valgusmustreid! Tule ja avasta, 
milliseid mustreid valgus tekitab.
18.00–23.00 Valgusmustrid nähta-
vaks eriliste prillidega!
18.00–22.00 Värvivurri meisterdamise 
töötuba.
19.00 ja 20.00 Hullu Teadlase 
eksperiment.
Avatud näitus „Mõistatuslik elekter“, 
ülikooli varakamber, Hullu Teadlase 
kabinet ning valge saal. Vaateplatvor-
mile pääseb Muuseumiööl piletiga.

TARTU ÜLIKOOLI 
TÄHETORN
Uppsala 8, Tartu linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Tähetornis on teemaks galaktika-
te kärgmuster! Meie juures saate 
 kuraatori käest teada, mida galaktika-
te kärgstruktuur ikkagi tähendab ning 
imetleda galaktikate mustreid. Huvili-
sed saavad galaktika kärgstruktuuri ka 
endale ise meisterdada!
18.00–21.00 on avatud 
meisterdamistuba. 
21.00 toimub selge ilma korral 
tähevaatlus. 
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TARTUMAA
 

AKVA:RIUM
Limnoloogia tee 1, Vehendi.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Öös on kala-, limuse- ja vetikamust-
reid. Avatud on pildinäitus “Kaladest 
inspireeritud”. Mikroskoobi all saab 
vaadata meie väikejärvede vetikaid 
ja nende imelisi mustreid, digiluubiga 
saab uurida mageveetigude ja -karpide  
lubikodasid. Lastele mustrite värvi-
mise lehed ja kalade viltimise töötuba. 
Kohal on Eesti Vabatahtlik Mere- ja 
Järvepääste, kes viib läbi päästeõppu-
se. Parvesõit Võrtsjärvel (tasuline).

EESTI PÕLLUMAJANDUS-
MUUSEUM
Pargi 4, Ülenurme.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00–22.00 Mustrid looduses – ise-
seisev orienteerumismäng Ülenurme 
muuseumi territooriumil ja näitusel 
„Mesindus Eestis“.
18.00–23.00 Minu meistriteos – 
 külastajatel võimalus pildistada end 
huvitavate loodusmustrite taustal.
18.30–22.00 Isetegemise rõõm – 
muuseumi kodades saavad huvilised 
osaleda loomingulistes mustrite 
 loomise töötubades.
19.00–20.00 Põnev viktoriinmäng 
„Universumi muster“.
20.30–21.30 Üllatusesinejad
17.00–20.00 Meemustrite väljamüük 
Ülenurmel – mesindusega seotud 
inimesed tutvustavad ja müüvad 
erinevaid mee- ja mesilassaadusi. 
Täistundidel toimuvad eestikeelsed 
tootetutvustused. 
Eestikeelsed muuseumituurid kell 
19.00, 20.00.

JÄÄAJA KESKUS
Saadjärve 20, Äksi, Tartumaa. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Kas ja kuidas kasutavad loomad must-
reid? Avastamist ootavad põnevad 
loomad, putukad ja kalad, kes kõik on 
erilised just enda mustri poolest. Läbi 
vahva külastusmängu saab teada palju 
uut.
Öös on järvemustreid! Saadjärv on 
tuntud oma puhta vee poolest. Ilusa 
ja tuulevaikse ilma korral saab Jääaja 
Keskuse parvelt imetleda Saadjärve 
põhja põnevaid mustreid ning uurida 
kuidas tekivad lainemustrid. Parve 
ekskursioonile Saadjärvele palu-
me koha garanteerimiseks eelnevalt 
registreeruda info@jaaaeg.ee. Parv 
väljub igal täis- ja pooltunnil (18.00–
22.00) ning mahutab kuni 20 inimest. 
Hind: 2.-

LIIVI MUUSEUM
Rupsi, Alatskivi.  
Muuseumiööl avatud kl 18–22. 
Liivi Muuseum pakub helimustreid 
mustermuusikutelt ning öömustrite ot-
simist, leidmist ja jäädvustamist Peipsi 
kandi kevades (joonistame, teeme 
fotosid, luuletame!). Ilusa ilma korral 
toimub kontsert õues, teeme lõket ja 
vaatleme imelist maiööd enda ümber!

SOOMEPOISTE 
TUBA-MUUSEUM
Saadjärve 22, Äksi.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Soomepoiste tuba-muuseum annab 
ülevaate soomepoiste lahinguteedest 
Soomes ja Eestis Teise maailmasõja 
ajal. 
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ÄKSI MUST REID
Saadjärve 22, Äksi.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Külastaja teeb läbi musta reidi ehk 
musta-kasti-kunsti teekonna ruumist 
ruumi. Mis on musta-kasti-kunst? See 
on teos musta kasti sees, kuhu saate 
käe sisse pista ja teos ilmub teie enda 
pähe. Lisaks on külastajal võimalik 
käia veel viiel reidil: elumustreidil, sal-
lireidil, loodusreidil, GPS-kunsti reidil 
ja Äksi mustreidil. Elumustreidile on 
Äksi kogukonna inimesed toonud oma 
mustermustrid. Nii nagu on olemas 
musterlaps või musternäidis, võib igal 
inimesel olla elu jooksul tekkinud mus-
terasju, mustermõtteid, musterinimesi, 
keda näitusel eksponeerida. Külalised 
on oodatud ka osalusmängule ning 
töötuppa, kus saab mustrisse ajada 
kalevipojapojapojapojapoja kive Saad-
järve toormaterjalist.
  

VALGAMAA
HELME 
KODULOOMUUSEUM
Kirikuküla, Valga maakond.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
18.00 Tõrva Noorteteater “Hingevär-
vid” etendus “Kodumaa tütred”. 
19.00–21.00 saab endale meisterdada 
mälestuseks puidust võtmehoidja, mil-
lele on võimalik põletiga meelepärane 
muster peale joonistada. 
19.00–21.00 ootab Tõrva Kunsti-
stuudio kõiki kaarte meisterdama. 
20.00 Lõõts & akordion: esineb Arvu 
Meltsas koos lapselapse Geitiga. 
21.00–23.00 SIMMAN. Arvu Meltsas 
esitab tantsuks lugusid. 
Mulgimaa Kogukonnaköök pakub 
soodsalt kosutavat mulgi kõhutäit.  

Lisaks on kohal käsitöövalmistajad, 
kes müüvad hoole ja armastusega  
valmistatud meeneid.

VALGA MUUSEUM
Vabaduse 8, Valga linn.  
Muuseumiööl avatud kl 19–22. 
Avatud on püsiekspositsioon ja 
näitused galeriis: näeb Valga-Valka 
kunstikooli töid ja näitust “Piste piste 
järele”, mis jutustab soome-ugri naise 
käsitööst, ornamentidest ning nende 
tähendusest. 
Avatud erinevad töötoad ja tegevus-
alad. Lisaks toimub muuseumis giidi-
tuur, sh üks tuur ka läti keeles. Valga 
Muuseumi ja Valka koduloomuuseu-
mi vahel toimub ühisorienteerumine. 
Pärast Valga Muuseumi uste sulgemist 
on kõik oodatud Valka Koduloomuu-
seumisse, kus toimub orienteerumis-
võistluse autasustamine kell 22.30.
 

VILJANDIMAA
ABJA MUUSEUM
Eesti Posti tänav 3, Abja-Paluoja. 
Muuseumiööl avatud kl 12–24.
Külastajal on võimalus tutvuda posti-
teenusega Abjas läbi aegade. Pangan-
duse ajalooga 90 aasta vältel. 

HELILOOJATE KAPPIDE 
MAJAMUUSEUM
Tallinna 30, Suure-Jaani,  
Põhja-Sakala vald. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Osalevad noored muusikud EMTA-st, 
kohalikud muusikakollektiivid, avatud 
näitus kihelkondlikest mustritest, töö-
toad mustriloojatele. Pakume suupis-
tet ja keelekastet.
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HELILOOJA MART  
SAARE MAJAMUUSEUM
Hüpassaare talu, Karjasoo küla, 
Suure-Jaani vald. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23. 
Hüpassaares asub helilooja Mart Saare 
(1882–1963) isakodu, saab tutvuda 
Eesti ühe tuntuima koorimuusiku elu 
ja loominguga. Heliloojat inspireeri-
nud loodusega saab tutvuda matkates 
mööda Soomaa Rahvuspargi Hüpas-
saare õpperada (4,4 km).

KONDASE KESKUS
Pikk 8, Viljandi linn. Muuseumiööl 
avatud kl 18–22. 
Saab mängida erinevaid mustrimänge, 
mis on inspireeritud Paul Kondase loo-
mingust ja keskuse ajutistest näitus-
test. Sisse astudes leiab külastaja igast 
ruumist mõne mängu, mis seostuvad 
ühel või teisel viisil mustritega, nende 
loomise ja tõlgendusega.

MÕISAKÜLA MUUSEUM 
J. Sihveri 4, Mõisaküla linn.  
Muuseumiööl avatud kl 9–23. 
Külastaja saab tutvuda Mõisaküla 
ajalooga 1895–2019. Avatud on Heidi 
Toominga fotonäitus “Šveits eestlase 
pilgu läbi...” ja “Rahvusmustrid läbi 
kirjatud käsitööde”. 

R. PAUL FIRNHABERI  
KODU-GALERII-MUUSEUM 
IMAGI
Tartu 80b, Viljandi linn.  
Muuseumiööl avatud kl 18–21.
Külalisi tervitab lahke inglise keelt 
kõnelev peremees, kes tutvustab ese-
meid oma kogudest ning näitust maja 
teisel korrusel asuvas Imagi galeriis, 
kus on kaugete rahvaste taieseid ja 
rituaalesemeid. 

SUURE-KÕPU MÕIS
Kõpu, Viljandimaa. Muuseumiööl 
avatud kl 18–23.
Avatud on fotonäitus “Kõpu mustrid” 
(rahvariided, kindakirjad, kapad, 
 ehted). Toimub otsimismäng.
22.00 meeleolumuusika kohalikelt 
muusikasõpradelt.

VILJANDI MUUSEUM
Johan Laidoneri plats 10,  
Viljandi linn. Muuseumiööl  
avatud kl 18–23.
Viljandi Muuseumis ootab avastamist 
ajamustritest rikas püsiekspositsioon, 
mille kohta saab täita põnevat otsimis-
mängu (otsimislehte küsi muuseumi 
kassast). Eksponaatide kohta jagavad 
lisainfot muuseumi kuraatorid. Laste 
ja teiste soovijatega joonistame ja 
värvime erinevaid mustreid, millest 
valmivad kas rinnamärgid või külm-
kapimagnetid. Märgi valmistamine 
maksab 1€. 
Näitusemajas: Birgit Vaarandi foto-
näitus-müük „Mitmepalgeline meri“ ja 
Vello Liivi fotonäitus „Kevadseened“.

VILJANDI LENNUKITEHAS
Hariduse 12a, Viljandi.  
Muuseumiööl avatud kl 21–00.
Kell 21.00 avatakse rõõmsa pauguga 
programm ja lennukitehase müstilise 
keldri uksed kõigile soovijatele. Keldris 
ei saa näha vaid vanu õliseid ja katki-
seid masinaid – kelder on täis pikitud 
üllatusi, mille noored kunstnikud päe-
va jooksul valmis on teinud. Retk keld-
rikäikudes on sümbioos lennukitehase 
põnevast ajaloost ja meeliköitvast 
kaasaegsest kunstist. Ka lennukitehast 
ümbritsevas siginas-saginas leidub 
põnevat avastamist, kogemist, söögi- 
ja joogipoolist.
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VILJANDI VANA VEETORN
Johan Laidoneri plats 5,  
Viljandi linn. Muuseumiööl  
avatud kl 18–23.
Püsiekspositsioon tutvustab vana 
veetorni ehitamise ja hilisemat vaa-
tetorniks renoveerimise lugu. Tornist 
avaneb hunnitu linnamustriline vaade 
Viljandile. Korraga pääseb torni 10 
inimest.
 

VÕRUMAA
AUGUST TEPPO 
LÕÕTSAMUUSEUM
Loosu. Muuseumiööl avatud kl 
18–23.
18.30 Esinevad Vastseliina muusika-
kooli õpilased ja õpetajad
19.30 Muuseumimäng
19.45 Teppo mustrite töötuba
20.30 Lõõtspillimuusikat Võru Muu-
sikakooli õpilastelt. Esinevad Kertu 
Hordo, Viktoria Misnik Ja Madleen 
Olesk.

DR. FR. R. KREUTZWALDI 
MEMORIAALMUUSEUM
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 
31, Võru linn. Muuseumiööl  
avatud kl 18–23. 
Külastajatele on avatud püsieksposit-
sioonid ja muuseumi aed, samuti on 
avatud näitus “Mustrid meenutavad”. 
Muuseumituurid giidiga kell 18.00, 
19.00, 20.00 ja 22.00.

KARULA RAHVUSPARGI 
KÜLASTUSKESKUS
Ähijärve. Muuseumiööl avatud kl 
15–23.
Terve päeva on avatud Karula rahvus-
pargi külastuskeskus ja kultuuripäran-
dit tutvustav püsiekspositsioon aidas.
18.00 räägib rahvarõivameister  
Carmen Küngas “Vana-Võromaa kihel-
kondade rõivamustritest, mustrite 
tähendustest, peidetud sümbolitest 
ja vanadest kommetest”. Osalemine 
tasuta, oodatud on kõik huvilised!
Karula rahvuspargis Mäekonnu torni 
lähedal kell 15.00–18.00 toimub Vana-
ema Aias rohevahetus, kus vahetatak-
se või antakse ära kõikvõimalike taimi 
ning taime tarvikuid. Vanaema Aia 
aednik Tiia Trolla teeb aias ringkäigu 
ning võimalik on kaasa osta taimeplat-
silt maitse- ja ravimtaimede istikuid.

MÕNISTE 
TALURAHVAMUUSEUM
Kuutsi, Rõuge vald. Muuseumiööl 
avatud kl 10–21.
Talurahvamuuseumis saab tutvuda 
talu tekstiilide, põllutööriistade, sepa-
tööriistade, 19. ja 20. sajandi taluhoo-
nete ja hoonesisustusega. Tähistatak-
se 150 aasta möödumist esimesest 
üldlaulupeost 1869. aastal.

POKUMAA
Urvaste küla, Antsla vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Kõigil on võimalus ringi vaadata 
väga erilise arhitektuuriga Poku kojas, 
misjärel tuleks suunduda Padasoo-
mäele. Vana talukoht saab sel õhtul 
teistsuguse hingamise ja kui te lubate 
endid aegruumis pisut teise kohta 
viia, näitame teile sikk-sakilist, varba- 
mustrilist, veidi ehk triibulist, päris 
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kindlasti üraski moodi siiru-viirulist 
ning võib-olla ehk isegi täpilist poku-
de maad. Üks on kindel – teist sarnast 
õhtut ei tule isegi Pokumaal enam 
kunagi. 
Valige õues olekuks sobiv riietus, mis 
sobiks ka lõkke äärde. Tulles võib 
kotti pista armsaks saanud koduse 
teekruusi. Toidupoolise eest kantakse 
hoolt, kuid igaks juhuks tasub võtta 
kaasa mõned eurod sularaha.

RMK PÄHNI 
KÜLASTUSKESKUS
Pähni. Muuseumiööl avatud kl 
18–23.
Külastuskeskuses saab tutvuda näitus-
tega “Kagu-Eesti ristipuu” ja “Libli-
kad”. Mängida saab äratundmismängu 
“Metsamustrid”.

ROGOSI MÕISA 
KODULOOMUUSEUM
Ruusmäe, Rõuge vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Rogosi mõisa kellatornis asuvas 
muuseumitoas saab tutvuda Rogosi 
mõisa ajaloo ja mõisnike elulugudega, 
muuseumikeldris on valdavalt kooli-
teemaline nõukogude aega kajastav 
väljapanek.
18.00–19.00 saab giidiga jalutada 
 Rogosi mõisas ja mõisapargis.
19.00 mõisa laste näiteringi etendus 
“Kuidas vaeslaps õnne leidis ehk 
 ahnus sauna ligi”.
20.00 Vallo Raudsepa maalinäituse 
“Mõttemustrid” avamine. 
21.00 kontsert kellatornis.
 

SETOMAA MUUSEUMID. 
OBINITSA MUUSEUM
Obinitsa, Meremäe vald.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Obinitsa hubases muuseumimajas te-
kib mõistmine setode mitmekihilisest 
kultuurist ja mõtteviisist. Tihti saab 
kiirest külastusest südamlik vestlus 
tsäilauas. Lisanduvad teadmised en-
disest ja praegusest elust Setomaal, 
seto laulust ja kommetest, käsitööst ja 
rahvarõivastest.  

SETOMAA MUUSEUMID. 
SAATSE MUUSEUM
Saatse. Muuseumiööl avatud kl 
18–23.
Õpime tundma seto mustreid. Tutvus-
tatakse sümbolite ja valge ning puna-
se värvi tähendust mustri loomisel. Iga 
muuseumikülastaja saab ka ise paberil 
mustreid luua, abiks seto rahvariided, 
pühaserätid ja muud seto tekstiile-
semed. Programm toimub Saatse 
muuseumi hubases majas, kus laual on 
maitsmiseks mustriga leib.

SETOMAA MUUSEUMID. 
VÄRSKA TALUMUUSEUM
Pikk 56, Värska alevik.  
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseum kogub, säilitab ja tutvustab 
seto talutraditsioonidega seonduvat 
peamiselt 19. sajandi lõpust ja 20. sa-
jandi algusest pärinevat materiaalset 
pärandit. Põhjalikuma ülevaate seto 
talukultuurist aitab saada mitmekesi-
ne kogu talupidamis- ja põllutööriistu 
ning majapidamistarbeid. 
Lisaks on nähtav rikkalik väljapanek 
seto naiste käsitööst, käsitöövahen-
ditest ning -materjalide tootmisprot-
sessist. Talukompleksi piiril asub Seto 
Tsäimaja, kus võimalik rahvusliku 
toidukultuuriga tutvuda.
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VANA-VÕROMAA 
KULTUURIKODA
Katariina allee 11, Võru linn. 
Muuseumiööl avatud kl 18–23.
Muuseumi püsinäitusel saab tutvuda 
Võrumaa ajalooga. Avatud fondinäitus 
“Muuseumi mustrimaailm” ja Katrin 
Piile maalinäitus. Toredad tegevused 
toimuvad mustrikojas.
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MUUSEUMIÖÖ TOETAJAD

LISAINFO MUUSEUMIÖÖL TOIMUVA KOHTA: 
WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE JA     

FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO
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MUUSEUMIÖÖ

Öös on 
mustreid

18. mai 2019 MUUSEUMID ON TASUTA 
AVATUD KELL 18.00 –23.00

KELL A AEGADE ERISUSED ON IGA MUUSEUMI JUURES MÄRGITUD.
LISAINFO MUUSEUMIÖÖL TOIMUVA KOHTA: FACEBOOK .COM/MUUSEUMIOO 

www.muuseumiöö.ee

PROGRAMM


