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Tartu on elava ja värvika kultuurieluga ülikoolilinn. 
Käesolev teatmik annab ülevaate Tartu 2016. aasta 
kultuuri- ja spordivaldkonna suursündmustest. Lisaks 
neile toimub Tartus palju teisi üritusi, mille kohta saad 
leida infot Kultuuriaknast: kultuuriaken.tartu.ee.



Rahvusvaheline võimlemisturniir 
Miss Valentine / 
Rühmvõimlemise Euroopa 
meistrivõistlused
11.–14. veebruar

Juba kahekümne teist korda toovad talvisesse 
Tartusse sära ja graatsiat iluvõimlejad ja 
rühmvõimlejad, et osaleda Euroopa ühel 
suurimal võimlemisturniiril 
“Miss Valentine”, mis on ka üheks 
maailmakarika etapiks 
rühmvõimlemises. Tipptasemel ja 
publikule nauditaval võistlusel osalevad 
võimlejad ligi kolmekümnest riigist üle 
kogu maailma.

www.vkjanika.ee



44. Tartu Maraton 
21. veebruar

Tartu Maraton on Eesti talve suurpidu,  mis 
toob igal aastal kõigist Eesti nurkadest ja ka 
maailma kõige kaugematest paikadest kokku
ligi 10 000 suusasõpra. Rohkem kui 50-aastase ajalooga 
Tartu Maraton on maailma üks vanimaid suusamaratone, 
mis kuulub ka rahvusvahelisse pikamaasuusatamise sarja 
Worldloppet. Väliskülalised on öelnud, et Tartu Maratoni 
rada on üks kaunimaid ja huvitavamaid kogu
maailmas.  

               www.tartumaraton.ee



Visuaalse kultuuri festival 
Maailmafilm 
28. märts – 02. aprill

Tartu visuaalse kultuuri festivalil 
Maailmafilm linastuvad antropoloogilised 
ja etnograafilised dokumentaalfilmid. 
Need viivad publiku ühe nädala jooksul 
kõigile kontinentidele, kus võetakse 
luubi alla n-ö võõraid, kellega 
aidatakse filmide kaudu
tuttavaks saada. Festivali 
ilmestavad teemakohased 
näitused, töötoad ja 
kohtumised 
filmitegijatega.

www.worldfilm.ee



Rahvusvaheline balletikoolide 
gala „Unistuse lend“
30. märts

Märtsi lõpus toimub Vanemuise teatri laval rahvusvaheline 
balletikoolide gala “Unistuse lend”, millega Ida Tantsukool 
esitleb 4. lendu. Osa võtavad Tallinna Balletikool, Riia 
Koreograafiakool, Helsingin Tanssiopisto, Oslo 
Balletthøgskolen jt. Lõpetajate seas on mitu rahvusvaheliste 
konkursside laureaati. Esitlust kaunistavad pikemad 
katkendid klassikalistest 
ballettidest: “Pariisi leek” ja 
“Luikede järv”, koostöös 
Riia Koreograafiakooliga 
Grand Pas balletist 
“Paquita”, ning klassikapärl – 
C. Saint-Saëns`i 
“Surev Luik”.

                                                   www.idatantsukool.ee



Tudengifestival 
Tartu Kevadpäevad

25. aprill – 01.mai
 

Tudengivaimsust kandvad 
kevadpäevad pakuvad nii osalejatele 

kui ka pealtvaatajatele võimaluse 
puhata vaim välja tiheda 

meelelahutus- ja kultuuriprogrammi 
seltsis. Ühistegevusest vallanduv 
positiivsus on olnud Tartus juba 

aastakümneid väärtuslik 
vaimukosutus kõigile, kes 

sattuvad mõnele 
kevadpäevade 

üritusele. 

www.studentdays.ee



Kirjandusfestival Prima Vista
04.–07. mai       

Prima Vista 
täidab maikuus 

Tartu kirjandusega. 
Professionaalid kohtuvad 

asjatundliku ja heatahtliku 
auditooriumiga, kõik saavad osa 
loomingu parimatest viljadest, 

üheskoos arutletakse kirjakultuuri oluliste küsimuste üle. 
Seekordne festival kutsub üles kõiki mõtlema noorusele ja 

nooruslikkusele ning leidma see enda seest üles.
  

www.kirjandusfestival.tartu.ee 



Autorilaulufestival Mailaul
05.–07. mai

Igal kevadel koguneb Tartusse mitukümmend lauljat-
laulukirjutajat Eestist, et kolmel festivalipäeval tuua publiku 
ette muusikasse valatud mõtted ja tunded. Mailaul on 
festival kuulajale, kes tahab tunda ja tunnetada esineva 
autoriga kaasa. 

www.mailaul.ee



Moeetendus 
Mood-Performance-Tants
07. mai

MPT on pika traditsiooniga moesündmus, 
mis esitleb noorte värskeid ja 
sõltumatuid ideid rõivamoe, 
aksessuaaridisaini, video, muusika 
ja etenduskunstide valdkondadest. 
Etenduse toimumiskoht muutub 
igal aastal. Eesmärgiks on pakkuda 
publikule uudset ruumikogemust 
ning ligipääsu vähe kasutust 
leidvatele või ootamatult 
mõjuvatele ruumidele 
Tartu linnas.  

www.artcol.ee/mpt 



SEB 34. Tartu 
Jooksumaraton
08. mai

SEB Tartu Jooksumaraton on Baltikumi suurim maastikujooks, 
millest võtab igal aastal osa tuhandeid huvilisi. Maratoni rada 
kulgeb vaheldusrikkal  Lõuna-Eesti maastikul. Harrastajad 
saavad valida 23 ja 10 km pikkuse distantsi vahel, mõlemat 
võib läbida nii joostes kui ka kepikõndi tehes. Toimuvad ka 
lastejooksud.

www.tartumaraton.ee



Muuseumiöö 
14. mai

Sel laupäevasel maikuu õhtul avavad 
muuseumid ja teised mäluasutused 
Tartus oma uksed tavapärasest 
hilisemal ajal ja tasuta,  et tähistada 
üle-Euroopalist muuseumiööd. 
Seda õhtut sisustab mitmekesine 
ja ülipõnev programm. 
Avastamisrõõmu on rohkelt 
Eesti muuseumirikkamas 
linnas.

www.muuseumioo.ee



Muusikafestival Indiefest  
19.–21. mai

Tartu Indiefest toob publikuni kohaliku ja välismaise 
alternatiivmuusika ja tutvustab sõltumatut kultuuri 
laiemalt. Päeval on publik oodatud aruteludele 
koos huvitavate külalistega. Õhtuti linastuvad 
teemakohased filmid ning toimuvad 
meeldejäävad 
kontserdid.

www.indiefest.eu



Tour Of Estonia / 
Tartu Grand Prix
27.–28. mai

Rahvusvaheline tippratturite 
võidusõit, mille etapid läbivad 
Eestimaa  kauneid linnu ja 
külasid. Velotuur lõpeb 28.mail 
Tartu linnaringidel peetava populaarse 
Tartu Grand Prix´ga, mis toob 
linnatänavatele tuhandeid pealtvaatajaid. 
Tour of Estonia kuulub Estonian Cycling
Weekendi programmi.

www.tourofestonia.ee



SEB 35. Tartu Rattaralli
29. mai 

Lähiriikide suurimal 
maanteerattasõidul saab 
kõrvuti näha tippsportlaseid 
ja harrastajaid. 135 ja 65 km 
pikkuste distantsidega Tartu 
Rattaralli programmilistest 
üritustest võtab osa ligi 7500 
inimest. Ralli rada, mis põhiosas 
kulgeb käänulistel Lõuna-Eesti 
teedel,  algab ja lõpeb Tartu kesklinnas. 
Tartu kesklinnas toimuvad ka populaarsed 
lastesõidud. Tartu Rattaralli kuulub 
Estonian Cycling Weekendi programmi.

www.tartumaraton.ee



trltegijad.wordpress.com 

Tartumaa tantsupidu 
„Hingepuu“
29. mai

Mai lõpus toimuv Tartumaa tantsupidu „Hingepuu“ räägib 
inimeseks olemise rõõmudest ja muredest. Maakonna 
erinevas vanuses rahvatantsijad toovad Raadi mõisapargis 
vaatajate ette loo looduse ja inimese vahelisest sidemest. 
Uue ilmakodaniku sünniga algab ka hingepuu elutsükkel. 
See on leping loodusega: meie hoolitseme sinu eest, ehk 
hoolitsed sina ka meie lapse eest.



Lastekaitsepäev
01. juuni

Tartus tähistatakse lastekaitsepäeva lustaka 
koguperefestivaliga „Õues õppida on mõnus“. 
Sellel vabaõhuüritusel tunnevad end ühtviisi 
hästi nii väikesed ilmakodanikud kui ka 
nende vanaemad-vanaisad. See on hea 
võimalus veeta üks meeleolukas päev, 
avastades oma andeid, kogudes uusi 
teadmisi ning jagades koosolemisrõõmu 
mängude ja hea meelelahutuse kaudu.

lille.tartu.ee/lastekaitsepaev



Eesti Lennupäevad
04.–05. juuni

Lennunduse suurim vabaõhuüritus ootab 
kõiki suuri ja väikeseid lennundussõpru  
4. ja 5. juunil Tartumaal Eesti Lennundusmuuseumi 
territooriumil ja selle kohal olevas õhuruumis.  Võimalik  
on näha langevarjuhüppeid, toimuvad huvilennud, avatud 
on erinevad atraktsioonid: simulaatorid, katapult, 
langevarjuhüppesimulaator, batuudid jpm.  Kaks päeva 
täis lennunduse tipptehnikat ning põnev programm nii 
õhus kui maal.

www.lennundusmuuseum.ee



Rahvusvaheline 
kirikute öö 
10. juuni

Koos paljude 
pühakodadega mujal 
Euroopas avavad 10. juuni 
õhtul oma uksed kõigile 
huvilistele ka Tartu kirikud. 
Kirikute ööl on sundimatus 
õhkkonnas võimalik heita pilk erinevate konfessioonide 
igapäevaellu, saada vastuseid küsimustele, avastada 
kirikutes peituvaid kunstiaardeid ja nautida muusikat. 
Tegevust leidub nii suurtele kui väikestele, vaiksetest 
mõtisklustest tornitippude vallutamiseni.

www.kirikuteoo.ee



Wow Run
11. juuni

Wow Run on 5 km pikkune jooksuüritus, mille teeb 
erakordseks pulbervärvide kasutamine – iga kilomeetri 
järel visatakse osavõtjaid loodussõbralike ning täiesti 
ohutute pulbervärvidega. Just pulbervärvide kasutamine 
teebki kogu sündmuse nii elamusterikkaks. Wow Run-i 
eristab  teistest seegi, et osavõtu eesmärk pole mitte joosta
parim aeg, vaid lihtsalt tunda rõõmu liikumisest ja 
seltskonnast ning pulbervärvide kasutamine seejuures 
annab võimsa lisaefekti. Pole oluline, kas jooksed, kõnnid 
või teed hoopis kepikõndi. See pole võistlus vaid puhas 
lõbu.

www.wowrun.ee



Popkooripidu
02. juuli

Tartus peetav Popkooripidu on ühislaulmise üks 
väljendusvorme.  Suurepärased koorid,  Eesti tuntuimad 
artistid ja tantsijad toovad publikuni Eesti pop-, rock- 
ja levimuusika varasalve parimad laulud. Popkooripeol 
laulavad kõik!

www.popkooripidu.ee



Festival 
Klaaspärlimäng
07.–12. juuli

Festivali nimi on inspireeritud 
Hermann Hesse samanimelise 
romaani ainestikust. See annab märku, et 
Klaaspärlimängule on kutsutud 
muusikud, kes tõlgendavad 
heliloomingut tavatust 
vaatenurgast. Selle maineka 
festivali huviorbiidis on 
erilised instrumendid, 
ebatavalised kooslused 
ning seosed teiste 
kunstialade ning 
filosoofiaga.

          www.erpmusic.com



Tartu Mill Triathlon
08.–10. juuli

Tartu Mill Triathlon on juba mitmendat aastat toimuv 
linnatriatlon. Programm sisaldab tõsist väljakutset 
kogenud võistlussportlastele. Kavas on veel harrastajate 
igamehetriatlon ja väiksematele lastetriatlon. 
Võistlustrass nõuab osalejatelt eneseületust ning pakub 
pealtvaatajatele põnevat kaasaelamist.

                             www.tartutriatlon.ee



Hansapäevad 
09.–10. juuli

Tartu Hansapäevad tähistavad sel suvel oma 21. sünnipäeva 
ning toovad kesksuvisesse Tartusse keskaegset hõngu, 
lustilisust ja palju vahvaid sündmuseid. Kahel päeval 
saavad hansapäevade külalised osa elavatest kontsertidest, 
mängulistest etendustest ning paljust muust, mis kutsuvad 
osalema nii noori kui vanu hansapäevalisi. Tavapäraselt on 
avatud rikkalik Hansalaat.

www.hansapaevad.ee



Muusikafestival Punk N Roll
15.–16. juuli

Punk N Roll on Eesti suurim ja vanim punkrokkmuusikale 
pühendatud festival vabas õhus. Punk N Roll toimub 
Raadi mõisapargis ning pakub 
läbilõiget nii Eesti 
punkansamblite paremikust 
kui ka mitmekihilise valiku 
esinejatest mujalt 
maailmast.  

www.punknroll.ee



Auto 24 Rally Estonia 2016
15.–17. juuli 

Autospordi- ja meelelahutussündmus auto24 Rally Estonia
2016 on FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp. 
Tartus ja käänulistel Lõuna-Eesti kruusateedel võtab 
üksteiselt mõõtu Euroopa ralliparemik. Kohale saabub 
hulgaliselt meediaesindajaid ja üle 10 000 turisti ca 20 riigist.
Telepilt jõuab 20 miljoni televaatajani erinevatel 
kontinentidel. Meelelahutust jagub kolme päeva vältel
kogu perele: raja ääres saab võistlust jälgida publikualadelt,
Tartus tasub vaatama tulla atraktiivset stardi- ja 
finišitseremooniat ning põnevat linnakatset, lisaks toimub 
vabaõhukontsert.

www.rallyestonia.ee



Vanemuise sümfooniaorkestri 
suvekontsert
31. juuli

Linlaste rõõmuks on ellu äratatud 20. sajandi esimese 
veerandi menukas tava korraldada tasuta suvekontsert, 
mille kavas on esikohal klassikaline muusika. Tänavust 
vabaõhukontserti dirigeerib Vanemuise muusikajuht ja 
peadirigent Paul Mägi. Kontsert toimub linna ajaloolises 
südames asuvas looduslikus amfiteatris – 
Kassitoome orus Toomemäel. 

www.vanemuine.ee



10. Tartu armastusfilmide 
festival tARTuFF 
01.–06. august

Alates 2006. aastast on Tartu armastusfilmide festival 
tARTuFF pakkunud suuri tundeid, eneseleidmist, igatsust 
ja sooja äratundmist. Kuue päeva jooksul tuleb Tartu 
Raekoja platsil näitamisele 12 filmi, millest igaüks kõneleb 
otseselt või kaudselt armastusest. Armastus võib olla 
valus, ilus, piinav ja andestav.

www.tartuff.ee



Emajõe festival 
05.–06. august

Festivali keskmeks on Tartu olulisim looduslik sümbol – 
Emajõgi. Selle ümber on koondatud mitmed võistlused, 
toimuvad tegevused jõeveel ja -kallastel, ning festivalil 
kõlab hea muusika. See meeleolukas 
üritus on oivaline kohtumispaik 
kõigile!

www.tartu.ee/emajoefestival



12. Puhkpillifestival 
Mürtsub pill  
05.–07. august

Mürtsub pill täidab Tartu taas kord puhkpillimuusikaga. 
Sellel Eesti suurimal ja Baltikumis ainulaadsel 
orkestrimuusika festivalil esinevad tantsu- ja 
lasteorkestrid, bigbändid ja festivali ühisorkester. Külalisi 
tuleb nii välismaalt kui Eestist. Toimub suurorkestrite 
paraad ja galakontsert. 

www.potartu.ee



Toidufestival
13.–14. august

Tartu Toidufestival ehk suur Eesti toidu 
pidu toimub  13.–14. augustil  Tartu 
kesklinnas. Festivalil tutvustatakse ja kaubeldakse 
rikkalikus valikus  eestimaise  toidu ning värskete 
aiasaadustega. Maitseelamusi pakuvad  Tartu kohvikute 
ja restoranide poolt kohalikust toorainest valmistatud 
ahvatlevad suupisted  ja road. Toidunaudingutele 
lisab vürtsi meelelahutusprogramm kogu perele.

www.ettevotlus.tartu.ee



Linnafestival UIT                  
17.–20. august

UIT on üks koht, mis on korraga kõikjal ja mitte kusagil, 
kuid 17.–20. augustini väisab UIT linnafestivali kujul 
Tartut. Festival haarab suure õhinaga külastajal käest ja 
jookseb mänguliselt avastama seda Tartut, kuhu keegi
naljalt igapäevatoimetusi tehes ei satu. UIT on 
rahvusvaheline festival, mis avastab etenduste, 
installatsioonide, tuuride ja kontsertide juhatusel Tartu 
linnaruumi, pannes meid märkama nii uusi kui vanu, 
tavalisi ning eriskummalisi paiku ning seda, 
kuidas linn hingab ja kihab. 
Uitamiseni!

www.uit.ee



10. Tartu 
Rulluisumaraton
21. august

Skandinaavia ning Baltikumi suurimal rulluisuüritusel 
ootavad spordisõpru maratoni- ja poolmaratoni rada. 
Päev enne põhisõite on ka kavas ka  hoogne sprindivõistlus 
ning pere noorimatele mõeldud lastesõidud.

www.tartumaraton.ee



Tänavakunstifestival 
Stencibility
05.–11. September

Stencibility on 2010. aastal Tartust alguse saanud Eesti 
igakevadine tänavakunstifestival, mis toimub samaaegselt 
ka teistes asulates. Festivali nimi viitab stencil-tehnikale. 
Festivali raames tutvustatakse, propageeritakse ja luuakse 
uut tänavakunsti, toimuvad giidituurid ning antakse välja 
tänavakunsti kaarte.

www.stencibility.eu



Eesti teatri festival Draama                                
05.–11. september 

Septembri algul vallutab Tartu linna 
taas Draama. Eestiteatri festival 
Draama on kuraatorfestival, 
mille põhiprogrammi kuuluvad 
Eesti teatri huvitavamad ja 
parimad lavastused. Lisaks 
festivali põhiprogrammile, 
mille teema selgub maikuus, 
pakub festival põnevat 
kõrvalprogrammi, 
muusikasündmusi 
ja mõnusaid 
arutlusõhtuid ja 
ajaveetmist 
festivali klubis.  

www.draama.ee  



19. Tartu 
Rattamaraton
18. september 

Maailmas suuruselt kolmas 
maastikurattamaraton pakub osalemisrõõmu 
paljudele vanuserühmadele ning  erineva 
sportliku ettevalmistusega ratturitele – 
kokku võtab maratonist osa ligikaudu 
7500 ratturit. Põhidistantsid 
pikkusega 89 ja 40 km viivad 
võistlejad linnakärast eemale, 
Lõuna-Eesti vaheldusrikastele 
maastikuradadele. 
Pere nooremaid
liikmeid ootavad 
lastesõidud. 

www.tartumaraton.ee



Arhailise loomingu festival 
RegiÖÖ
23.–25. september

REGIÖÖ 2016  15. juubeliaasta  leitmotiiv on „Ilu (on)
ümberringi“, mis on ajendatud aegadetagustest ja 
tänapäevani püsinud tundeilmast, kus ilu on kultuuriti 
ja regiooniti nähtud ja loodud erineval moel. See on 
kujundanud põlvkondade ilumeele arengut, mis peegeldab 
ühtviisi muistses ja kaasaegses pärimusloomes. 2016 Regiöö
eesmärk on neid emotsioone vahendada läbi kunsti, muusika
ja tantsu näidete. Ootame esinejaid  Skandinaaviast, Balti 
riikidest ja Loode-Venemaalt.

www.tartu.ee/regioo



Jaapani popkultuuri festival 
AniMatsuri                                              
23.–25. september 

AniMatsuri on kümnendat aastat toimuv, peamiselt 
noortele suunatud Jaapani popkultuuri festival. Toimuvad 
huvitavad ettekanded, põnevad võistlused, töötoad, 
võistluskunsti demonstratsioonid ja palju 
muud. Ürituse tipuks on teisel päeval 
toimuv kostüümivõistlus ehk cosplay, 
mille ühe kategooria võitja sõidab 
Londonisse Euroopa võistlustele. 
Lisaks toimub palju põnevaid 
tegevusi terve septembri jooksul.

www.animatsuri.eu



Teadlaste Öö festival
25.–30. september

Teadlaste Öö Festival ehk TÖF on kireva programmiga 
koguperefestival, mis paotab teadusmaailma ust ja 
väärtustab teadmisi. 2016. aastal tähistab TÖF juba oma 
11. aastapäeva. Luubi alla võetakse moodsa teadusega 
seotud  lõputud teemad. Festivali ajal viiakse huvilised 
uurima salalaboreid, meelitatakse tippteadlased oma 
tööd tutvustama ja osa saab võtta ka arvukatest tasuta 
töötubadest, teadusteatrietendustest, filmiõhtutest ja 
eksperimentidest. 

www.teadlasteöö.ee



5. Tartu Linnamaraton
01. oktoober

Tartu Linnamaraton on ainulaadne Eestis – kogu 42 km
pikkune maratonidistants joostakse ühel ringil, mis 
tähendab, et iga rajakilomeeter on ainulaande ja pakub 
uusi elamusi. Lisaks täismaratonile saavad jooksjad valida 
21 km ja 10 km distantsi vahel. 

www.tartumaraton.ee



Rahvusvaheline autorilaulu 
festival Lehesaju Muusika
07.–09. oktoober

Rahvusvaheline autorilaulu festival on tõeline maiuspala 
autorilaulužanri harrastajatele ja kuulajatele. Festivalil on 
tugev positsioon kogu maailma sama liiki festivalide seas. 
Lehesaju Muusikal astuvad üles tuntud ja andekad bardid, 
kes on autorilaulu viljelenud mitmeid edukaid aastaid. 
Esinejaid  saabub festivalile kaugetest riikidest maailma 
erinevaist paigust.

www.mellnovfest.com



Rahvusvaheline vanamuusika 
festival Orient et Occident
13.–16. oktoober

Festivali huvikeskmes on orientaalne kultuur seostatuna 
Euroopa varasema, eelkõige keskaja kultuuriga. 
Eesmärgiks on olnud luua kunstiline tervik kus 
teemadesse süvenetakse eri vaatenurkadest 
lähtudes. Festivalile on iseloomulik 
paariskontsertide formaat, kus ühes pooles
esinevad vastavalt üks ansambel Euroopast 
ja teises Aasiast ning lõpuks toimub 
mõlema ansambli 
ühisimprovisatsioon.

www.festivitas.ee



XV Rahvusvaheline 
Nüüdismuusika Festival AFEKT 
15.–25. oktoober 

XV Rahvusvaheline Nüüdismuusika Festival AFEKT on 
otsene jätk Eesti Heliloojate Festivalile. Nime muutus 
on tingitud festivali laienemisest rahvusvaheliseks 
suurürituseks, kus Eesti keskne nimi ei peegelda enam
festivali täpset olemust.  Festivali heliloojad on 
spektraalmuusika elav klassik Georg Friedrich Haas ja 
Toivo Tulev. Läbivaks teemaks visuaalne 
muusikateater. Peaesinejad 
on Klangforum Wien, 
Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, 
Nicolas Hodges, 
Simon Steen Andersen, 
ensemble Adapter.

www.composer.ee



Tartu jazz– ja 
rütmimuusika festival 

IDeeJazz
10.–13. november

Värsketest ideedest 
sündinud, positiivse 

energiaga laetud ja 
avatud meeltele loodud 

muusikaga IDeeJazzi 
programmis kuuleb 

heakõlalist ja kaasahaaravat 
muusikat iga põlvkonna säravaimatelt 

artistidelt. Lisaks põhiprogrammi 
kontsertitele toimub ka traditsiooniline 
lisaprogramm ehk ID+, mis pühendub 

lastele, noortele ja muusika puutepunktidele 
teiste eluvaldkondadega. Kuuendat korda 

toimuv IDeeJazz kutsub kuulama head muusikat, 
saama sooje emotsioone ja mõtlema mõnusaid 

mõtteid.

www.ideejazz.ee



Euroopa luuleslämmi 
meistrivõistlused /
Festival Hullunud Tartu                    
11.–12. november

Euroopa luuleslämmi meistrivõistlustele 
on oodata 20 Euroopa riigi 
meistrivõistluste võitjad 
ning korraldajad. Terve 
ettevõtmine toimub ühes 
ja samas kohas ehk 
kohvik-restoranis Vilde. 
On oodata Euroopa 
esitusluule tõelist pidu 
ja pillerkaari. Vaheldumisi 
nende meistrivõistlustega 
toimub samades ruumides 
iga-aastane festival 
“Hullunud Tartu/Crazy Tartu”, 
kuhu seekord on oodata 
lisaks Eesti esindajatele 
esinejaid Rootsist, Belgiast ja 
Austriast.

www.tartuslam.ee



Filmifestival Tartu PÖFF  
11.–27. november 

Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) on rahvusvaheline 
filmifestival, mis toimub 2016. aastal 20. korda. PÖFFi 
alla kuuluvad ka animafilmide festival Animated Dreams, 
lühifilmide festival Sleepwalkers ja Laste- ja noortefilmide 
festival Just Film. PÖFF kostitab oma Tartu publikut igal 
aastal erakordselt mitmekesise 
ja põneva filmiprogrammiga. 
Lisaks toimuvad erinevad 
üritused festivali raames ka 
väljaspool kinosaale. 2016.
aasta festivali fookuses 
on Flandria filmikunst.

www.poff.ee



Tänavatantsufestival 
Battle of EST
10. detsember

Battle of EST (BOE) on vanim ja võimsaima võistlejate 
nimistuga tänavatantsu võistlus Põhja-Euroopas. 
Peaalaks on breiktantsu võistkondlikud mõõduvõtmised. 
Lisaks hip-hopi, poppingu ja solo bboyingu võistlused. 
Tänavu 16. korda toimuv rahvusvaheline festival BOE 
on eluterve eitus kõigele, mis võltsilt särab, tehes 
tantsulahingus võitlejaist tõelised elukunstnikud! 
See on end hingetuks tantsivate inimeste mäss, 
kes elavad ja 
hingavad 
tantsukultuuri.

www.boe.ee



Veel sündmusi:

Tartu Talvemuusika festival
02.–09. jaanuar
www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi avamine
16. jaanuar
www.natmuseum.ut.ee/

10. JAFF Jaapani Animatsiooni 
Filmifestival
08.–17. aprill
www.animefest.eu

Vene Ball
09.–10. aprill
www.kultuuriaken.tartu.ee

XV Supilinna päevad, 2016
18.–24. aprill
www.supilinn.ee/supilinna-paevad

Estonian Enduro Weekend 
29. aprill – 01. mai
www.enduroestonia.com/

Tartu Ülikooli muuseumi avamine
01. mai
www.muuseum.ut.ee/

Kevadlaat
07. mai
www.ettevotlus.tartu.ee/laadad

Karlova päevad
16.–22. mai
www.karlova.ee/karlova-paevad

Tartu Võimlemispidu
31. mai
tartuvoimlemispidu.weebly.com

Antoniuse moeetendus
10. juuni
www.loovtartu.ee/lmk



Premium7 Cup  rannavolles
11.–12. juuni
www.volley.ee 

Võidupäev ja jaaniõhtu Raadil
23. juuni
www.erm.ee

Tartu linna päev
29. juuni
www.tartu.ee/linnapaev

Tants.Film.Teater
01.–06. august
www.tantsuteater.ee

Küüslaugufestival
20. august
www.küüslaugufestival.ee

Rahvusvaheline veemotovõistlus
19. september
www.veemoto.ee

Tartu Rally
23.–24. september
www.tarturally.eu/et/

Eesti Rahva Muuseumi avamise 
sündmused
Alates 24. septembrist
www.erm.ee

Tartu Sügispäevad
10.–16. oktoober
www.studentdays.ee

Tartu Valgusfestival 2016
17.–23. oktoober
kultuuriaken.tartu.ee

Jõululinn Tartu
27. november – 24. detsember
www.joululinntartu.ee

Jõululaat
10. detsember
www.ettevotlus.tartu.ee/laadad
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