Tartu Kultuurihoone 80.
80. aastat tagasi alustas Tartu kesklinnas Raekoja platsi ja Kompanii tänava nurgal tegevust
Tartu Kultuurihoone. Esinduslikus majas tegutses üle üle 50ne rahvakultuurikollektiivi –
rahvateater, estraadiorkester, puhkpilliorkester, ansamblid, mitmed suured ja kõrge
kunstilise tasemega kontsertkoorid, rahvatantsurühmad, mälumänguklubi, peotantsuklubi,
fotoklubi, stuudiod, keelpilliorkester, rahvapilliorkester, sümfooniaorkester, akordionistide
ansambel, vokaalansamblid, lasteteater, vokalistide stuudiod, värvifotoring, koolinoorte
kollektiivid ja raamatukogu. Majas organiseeriti palju kohalikke ja rahvusvahelisi
rahvakultuuriüritusi. Kultuurimaja suures saalis toimusid tantsuõhtud ja kohvikõhtud.
Kooridel toimusid laululaagrid, kuulsad olid jaanipäevade teatraalsed tähistamised. Alaliselt
ja aktiivselt esinesid kõik majas tegutsenud koosseisud. Igal suvel toimusid paljud
vabaõhuüritused ja tantsuõhtud Tartu suveaias vabaõhulaval. Ülisuurt tähelepanu pälvisid
mitmed kogu linnarahvast kaasavad suurüritused - vabaõhuetendused “Vivat Academia!” ja
muidugi „Tuhandeaastane Tartu“. Edukad olid Tartu Laulupidude ettevalmistamised, maja
eestvedamisel toimus ka esimene vabariiklik puhkpillimuusika päev (kunstiline juht oli
dirigent A. Rannu). Toimusid kollektiivide kontsertreisid välisriikidesse (lisame vaid lühikese
riikide loetelu): Venemaa (Moskva, St.Peterburg, Jaroslav, Gorki), Valgevene (Minsk), Leedu
(Kaunas), Gruusia ja Armeenia. Puhkpilliorkester Tartu (Tartu Kultuurihoone Po) esines Lätis
(Sigulda), Iirimaal (Limerick, Dublin – võidukarikas, dirigendid A. Regi, I. Lääne), Soomes (Oulu,
Uusikaupunki, Kotka), Rootsis (Varberg, Göteborg, Lisseberg), Valgevenes (Minsk) ja
Venemaal (Moskva). Toimusid rahvusvahelised Poistekooride laulupeod (kunstiline juht oli
Uno Uiga) ja suur ajalooline Tartu juubelilaulupidu 13.-15.06.1969. Oli olemas tõeline linna
kultuurimaja ja muidugi töötasid seal väga andekad, mainekad, tublid kultuuriinimesed ja
töökad asjatundlikud kollektiivide juhid.

Selle olulise tähtpäeva puhul toimub pühapäeval, 11.10.2020 Eesti Rahva Muuseumis
kultuurikonverents ja pidulik kontsert. Päeva ajakava ja teemad on järgmised:
P.11.10.2020 ERM, A sissepääs
Kell 12.00-13.00 (sissepääs tasuta)
Päeva avasõnad, meenutsuettekanne - Tartu Kultuurihoone tegevus 1940-1990 ja
teemakohane vestlusring Hurda saalis (kaasatud on omaaegsed Tartu Kultuurihoone
töötajad).
Kell 13.30-15.00 (sissepääs tasuta)
Pidulik konsert Silla-alal pealaval. Esinevad: Puhkpilliorkester Tartu, Tartu Rivitrummide
Ansambel, Tartu Poistekoori solistid, Rahvatantsurühm „Kusta“, Rahvatantsurühm „Linda“,
Setu ansambel „Hõbehelme“, Vastseliina-Misso Puhkpilliansambel.

Kell 15.30-16.30 (sissepääs tasuta)
Hurda saalis vestlusring ja arutelu teemal, Tartu kohalik rahvakultuurielu täna ja homme Tartu
Kultuurihoone laiahaardelise tegevuse eeskujul. Tartu rahva – ja muusikakultuuri osa Tartu
kultuurielus. Palume ja ootame ka TEID arutlema!

Kell 12.00-18.00 (vaatamine tasuta)
Silla-alal, avatud näitus Tartu Kultuurihoone tegevuse ajaloost.

Palume Teid osalema. Kinnitame, et oleme sügavalt sõbralikud, heatahtlikud. Ootame väga
Teie ettepanekuid kultuurialaseks koostööks meie kallis ajaloolises kodulinnas Tartus suvel ja
talvel, õues ja saalis, täna ja homme. Rahvakultuur ja muusikakultuur väärivad Tartus palju
enam abi, mõistmist, toetust ja võimalusi, kui täna. Palun tule ja aita kaasa ühisele kodulinna
rahvakultuuri edenemisele. Kuulame, mõtleme, tegutseme koos meie rahva kultuuri heaks.

NB! ERMis on sellel päeval tagatud kõik nõuded, et poleks viiruse ohtu! Palun võta kaasa
näomask.

Korraldustoimkond

INFO:
53462511 Maie Perli
Tartu Kultuurihoone kauaegne töötaja

5287915 Margus Kasemaa
Ürituse eestvedaja, Tartu Kultuurihoone Seltsingu liige, Puhkpilliorkester Tartu peadirigent,
Tartu Laulupeo peakomisjoni liige, Eesti Puhkpillimuusika Ühingu repertuaaritoimkonna
esimees, Rahvusvahelise puhkpillifestivali „Mürtsub pill“ kunstiline juht ja sünnilt lihtne
Tartlane.

