
SPS tegevusest 2021. aastal

Aasta 2021 oli hoolimata koroonast tihe ja esinemisterohke. Eriolukord nõudis kiireid
plaanimuutusi, küll võrkukolimist, küll paaritunnise etteteatamisega kontserdikava
kokkupanekut, rohkem aga ärajäävaid kontserte, loenguid, festivale ja muid ülesastumisi.
Tegelesime ka seltsi arendamisega, mõni asi sai päris kenasti käima (Google Workspace
kasutuselevõtmine andmete hoiustamiseks), mõne teemaga tuleb aga usinasti edasi tegutseda
(kiirsuhtluskeskkonna vahetus ja infovahetuse korrastamine).

Seltsi olulisemad ettevõtmised oleme koondanud võrgulehele https://sörvemaa.ee/logiraamat/ .

Tegevusi kajastab jooksvalt ka meie FB lehekülg.

Üks uhkemaid ettevõtmisi 2021 aastal oli koos Anseküla Põllumeeste Seltsiga korraldatud 7
suvist lastekolmapäeva. Pildistas Mari 2021

https://xn--srvemaa-90a.ee/logiraamat/


SPS tegevuse majanduslik pool 2021. aastal

SPS-i põhilised tegevusvaldkonnad 2021. aastal

1) Sõrve pärimuskultuuri tutvustamine
a) pärimuskultuuri eri tahkudest rääkimine (8 õpituba-loengut)
b) rahvariiete ja käsitöö tutvustamine (3 loengut, 10 teksti võrgulehele)
c) konsultatsioonid ja koostöö spetsialistidega

2) Meedia ja pärimuskultuuri esiletõstmine
i) Raadiosaadete koostamine (13 saadet võrgulehele, neist 11 ERR-i eetris, 2

videosaadet)
ii) Võrgulehe sörvemaa.ee tööshoidmine ning arendamine, logiraamatu rubriigiga

alustamine

3) Kontserttegevus
1) Küi (4 ülesastumist/kontserti, 1 muusikavideo)
2) Ammuker (7 esinemist/õpituba)
3) Sörvemaa Sörmitsejad (6 esinemist)
4) 1 pärimuspulmas saajapoolne laulmine

4) Töö noorte ja lastegaga
1) Seitse suvist lastekolmapäeva koostöös APSiga
2) Sõrve noorte ja laste pärimusringi tegevus
3) Sörvemaa Noorsörmitsejate kokkukutsumine (9 noort)

5) Seltsi areng
a) Üleminek Google Workspace keskkonda, sisesuhtluse süsteemi väljatöötamine

ja rakendamine
b) Google Workspace koolitused seltsi liikmetele (2 koolitust +

individuaalnõustamised)
c) juhatuse infokirjade süsteemi algatamine (3 kirja)

i) JU 2021-05-14 Kevadkiri
ii) JU 2021-08-28 Suvekiri
iii) JU 2021-12-11 Sügiskiri

https://docs.google.com/document/d/15WfG2HAgaJ7j1-iOLg1Cc5OqBA5gVKG8gAixN0zPHjk/edit
https://docs.google.com/document/d/1xh_ybsZ9-DfJfS1c7DR54zvBCntzCGckjlqhajGSEn8/edit
https://docs.google.com/document/d/1R4nTqfzoahti-tX95QnIsNb84M_SZKUPXe3lWjxhga0/edit


Projektid ja nende rahastus

Sõrvekeelse raadiosaate tegemine 2021. aastal

Saarte pärimuskultuuri toetamine 2021, Rahvakultuuri Keskus
706 eur
Seltsi osalus 0 eur

Tegevustoetus 2021. aastaks
Saaremaa vald
1000 eur

“Sörulase aabits” igale Salme kooli astujale ning õpetajale
Projekt kusagilt otsest toetust ei saanud.
Seltsi osalus 15 aabitsat (müügihind kokku 375 eur)

“Torupilli soetamine Sõrvemaa Pärimuse Seltsi all tegutsevale ansamblile Küi”
KULKA Saaremaa ekspertgrupp
700 eur
Seltsi osalus 425 eur

Põhiline seltsi sissetulek 2021. aastal tuli teenuste osutamisest (loengud, õpitoad, retkede
juhtimised jmt). Oluline abi oli ka ülaltoodud programmidest saadud toetustest, vähesel määral
laekus tulu ka aabitsate müügist, muusikute esinemistasudest, tehnika rendist jm.

Valdav osa väljaminekutest oli seotud nii mitmesuguste väljastpoolt rahastatud kui ka seltsi
enda rahastatud projektide elluviimisega (sh sihtfinantseeritud projektide omaosalused),
mitmete koolitamisega seotud kuludega, tegevuseks vajalike sõitude ning seltsi otseste
ülalpidamiskulude katmisega (peamiselt raamatupidamisprogramm ning võrgulehe
halduskulud). Tegevustoetuse abiga ostsime järgmise suve lastekolmapäevade jaoks kunsti- ja
sporditarbeid.

Tegime algust Sörulase Aabitsate müügist teenitud tulu noortele suunamise korra
väljatöötamisega. Esimese katsetusena toetasime “Mool on Plaen” programmist kasutatud, ent
väga heas korras akordioni ostmiseks. Pilli kasutajaks sai Sörvemaa Noorsörmitsejates ning
Akordionisörmitsejates mängiv Pääsu.

Täieliku ülevaate majandustegevusest leiab edaspidi seltsi 2021. a majandusaastaaruandest.



Sisuline ülevaade 2021. aasta ettevõtmistest

03. mai kiri Avalik kiri peaminister Kaja Kallasele ja haridusminister Liina Kersnale. Kirja
koostasid Mari, Oliver, Maarika, Margus
https://sörvemaa.ee/souke-sorvemaa/avalik-kiri-peaminister-kaja-kallasele-ja-haridusminister-lii
na-kersnale/

Pärimuskultuuri tutvustamine, loengud, õpitoad, kursused

juuli - Mari loeng Laadla külaplatsil Sõrve rahvariietest Ida-Virumaa eesti keele ja kultuuri
õpilastele.

12. juuni - Päritud Väärtuste Ööpäeva sündmus Torgu seltsimajas, Mari ettekanne “Edukas
reanimatsioon ning kultuurikooljad kogukonnas, Sõrve pärimuskultuuri äratustöö näitel”,
Ammuker laulab, õpetab tantse ja mänge ning tutvustab kohalikke toite, kohal on ka Sörvemaa
Sörmitsejad.

11. juuli - Mari kõne  “Miks peab taimi tundma?” ja esinemine Laimjala bussipeatuse avamisel

25. september - Maal elamise päev Anseküla Seltsimaja juures, Elve ettekanne “Anseküla
kandi giugraahviast”, Maarika ja Merikese käsitöö-õpitoad, seltsisloulmine Ammukeriga.

8. oktoober - Täiskasvanud õppija nädala sündmusena Raksi-Jaagu õpituba Anseküla
seltsimajas, pilliõpetaja Mari, tantsuõpetajad Jakob ja Laura Naagel

15. oktoober - XXIII Käsitööpäevad Saaremaal Kuressaare Ametikoolis, Mari loeng
“Rahvariided Saaremaa rahvalauludes”

august - november 2021 - Kadrikoolitused üle Eesti, Mari - Kõik koolitused jäid ära

2. detsembril käisid Mari ja Orm Tuulte Roosi lasteaias lastega saaremaised ringmänge
mängimas ja laulmas

18. detsembril - esinemine Mooste rahvamuusikakooli jõulukontserdil, Mari

19. detsember - “Rahvariided Saaremaa rahvalauludes” Mari ettekanne Juhuslike ettekannete
konverentsil Mulgimaal.

22. detsembril käisid Mari ja Orm Lümanda Põhikoolis, kus meisterdasid koos lastega rütmipille
ja õppisid koos rütmisaatega ütlema salmi “Mart tuleb matakaga”

https://xn--srvemaa-90a.ee/souke-sorvemaa/avalik-kiri-peaminister-kaja-kallasele-ja-haridusminister-liina-kersnale/
https://xn--srvemaa-90a.ee/souke-sorvemaa/avalik-kiri-peaminister-kaja-kallasele-ja-haridusminister-liina-kersnale/


Seltsisloulmine koos Ammukeriga Maal elamise päeval, Ansekülas. Pildistas Mari 2021

Koostööprojektid ja sidemete loomine

Salme osavald

6. mai Arutelu Kaia Kuuli ja Maire Sillaveega Salme kiige renoveerimisprojekti koostamiseks

Salme põhikool

1. september -  “Sörulase aabitsate” kinkimine Salme kooli 1. klassi astunud koolilastele ja
uutele õpetajatele
Kohtumine huvijuhiga (Eliisa Siim) ja eesti keele õpetajaga (Tea Merivald) ühiste sündmuste
korraldamise nimel. Tegevused jäid koroonapuhangu ning huvijuhi tööltlahkumise tõttu ära.

Saaremaa vald

Kohtumine uue kultuurinõuniku Annikki Aruväliga, tegevuse tutvustamine, koostöövõimaluste
üle arutlemine.

Rahvariided

Augustis; konsultatsioonid ning arutelu Sõrve jökkide teemal Aivi Tammega; Mari



Jätkub koostöö Saaremaa rahvariiete uurija ning meistri Mareli Rannapiga, kelle rahvariideid
tutvustavate videote koostamisel oleme abiks konsultantidena ning rendime vajaminevat
salvestustehnikat. Oma hääle andsid filmidesse ka Timmi Helle ja Tammeougu Liisi. Muusikat
taustaks salvestasid nii Ammuker kui Tammeougu tüdrukud.

Dokumentaalfotograaf Elina Kostabi

Elina pildistab kogu aasta jooksul Sõrvemaad ning sõrulasi ja valmistab ette oma raamatut,
näituseid jm. Elina töödega saab tutvuda siin http://www.elinakostabi.com/

Mõned aastad tagasi Elina juhendatud fotojutustuse töötoa näitus sai Anseküla Seltsimaja
Suures Toas teistkordselt üles pandud Maal elamise päevaks 25. septembril.

Tõlkeprojekt “Allikahaldjas”

Ühistöö raamatu tõlkeprojekti kallal koos Taive Särje ning Urmas Kallaga. Suure Tõllu sõnad
tõlgib sõrve keelde Mari koos meie meeskonna abiga. Raamatu “Allikahaldjas” autor on Tuul
Sepp.

ERASMUS

Osalesime üle-euroopalise programmi ERASMUS projektivoorus, projekti juht Maarika. Meie
osalusega projekt seekord rahastust ei saanud. Küll aga saime tänu projektitaotluse
koostamisele tehtud mitmed olulised tööd - näiteks on meie seltsil nüüd olemas inglisekeelne
nimi ja ka tutvustus! https://sörvemaa.ee/sps/sorvemaa-heritage-association-ngo/

Mooste Rahvamuusikakool

Mais ja detsembris käis Mari Mooste stuudios salvestamas sõrve viiulilugusid. Salvestamine on
osa suuremast projektist, kus muusikakooli õpilaste töö jõuab huvilisteni üle interneti
https://sites.google.com/view/moosterahvamuusikakool/salvestusprojekt-2021

Viljandi Pärimusmuusika Ait

27. jaanuar - kohtumine Tarmo Noormaaga ja arutelu koostöövõimaluste üle meie
organisatsioonide vahel; Mari
11. oktoober - Osalemine arutelul “Digitaalsed õppematerjalid üldhariduskoolidele” Mari

Enesetäiendamine

2020-2021 - Viiul pärimusmuusikas. Kaugõppekursus; August Pulsti Õpistu tunnistus; Mari

8.-9. ja 15.-16. juuni - seltsi meeskond osales tegevusstrateegia loomise koolitusel Katapult;
Mari, Margus, Oliver, Ainika

http://www.elinakostabi.com/
https://xn--srvemaa-90a.ee/sps/sorvemaa-heritage-association-ngo/
https://sites.google.com/view/moosterahvamuusikakool/salvestusprojekt-2021


2.-9. juuli - viiulilaager Ruhnus; Mari

september - toimusid mitmed seltsisisesed koolitused uute võrgukeskkondade kasutamise
oskuste parandamiseks (Google Workspace, Google Classroom jmt). Õpetajaks ja
eestvedajaks Margus. Mitmed seltsi liikmed ja aktiivsed vabatahtlikud said omale
@sorvemaa.ee lõpulised e-posti aadressid, õppisime tarvitama google chat keskkonda ja
kalendrit.

15. oktoober - Mari sai Sörvemaa Sörmitsejate juhendajana Rahvamuusikakollektiivi juhi
pädevustunnistuse

Meie muusikud

Ammuker

Ammukeri liikmed 2021. aastal:

Mari Lepik, Elve Lepik, Katrina Tarkin, Helle Timm, Merike Sepp, Luule Rajaver, Maie Väljaäär,
Maarika Naagel; Ainika Jakobson. Tegevusse tõmmati ka: Pääsu Parrest ja Triin Kilgas,
piirangute lõppu ootavad tegevusega liitumiseks Laura ja Piret Naagel

11. jaanuar - esimene Ammukeri proov, laulame maskid ees
15. veebruar - esimene võrguproov, Ammuker hakkab kohtuma Google Meet’i vahendusel
6. märts - Regilaulu podcastide esitluskontsert Viljandi Pärimusmuusika aidas, toimus tõveaja

tõttu virtuaalselt (publik sai osa veebi ja raadio vahendusel) ning vähendatud
koosseisuga

10. mai - Ammuker saab üle pika aja kokku Anseküla seltsimaja ees, et harjutada kiigelaule
18. mai - regilaulupäev Mihkli muuseumis, Ammuker laulab kiigelaule
28. mai - esinemine Kuressaare aia- ja lillepäevade laadal koos Küi ja Sörvemaa

Sörmitsejatega (Mari, Ainika, Katrina, Pääsu)
12. juuni - Ammuker laulab, õpetab tantse ja mänge ning tutvustab kohalikke toite Päritud

Väärtuste Ööpäeva sündmusel Torgu kogukonnamajas
24. juuni - Lepigu Merikese juubelil käib Ammuker Merikest, üht oma asutajaliiget, õnnitlemas

ning temaga koos laulmas juubilari kodus Lõu külas
17. juuli - Kultuurne laupäev Kuressaare keskväljakul, Ammuker laulab koos meeste

regilaulupundiga Soe Jutt.
21. august - Laura ja Jakobi pulmad Kõrkkülas Jõe talus, Ammuker laulab pärimuspulmas

kaasa koos peiupoolse pulmalauliku Mariga
25. september - Maal elamise päev Anseküla Seltsimaja juures, Ammuker lööb kaasa

sündmuse korraldamise juures ning laulab oma lemmiklaule
1. oktoober - Tähistame rahvusvahelist muusikapäeva Kihelkonnal
15. oktoober - XXIII Käsitööpäevad Saaremaal Kuressaare Ametikoolis, Ammuker laulab

rahvariietest ning näitab enda omi
30. oktoober - Saare- ja Muhumaa rahvamuusikute päev Muhumaal Liiva Põhikoolis, Ammuker

õpetab ringmängusid ning osaleb lauljana ühisorkestris



27. detsember - SPS-i muusikute aastalõpu uisuõhtu Vesikonna sauna taga tiigi ääres ja jää
peal

Küi

Küi liikmed 2021. aastal on: Oliver, Marek, Margus ja Mari

28. mai - väike ülesastumine Kuressaare 19. Aiandus- ja Lillepäevade rohelisel laval (Mari,
Marek, Margus)
06. juuni - Kevadkontsert Torgu kogukonnamaja õuel
17. juuni - Viikingimuuseumi avamine Salmel (Mari, Margus, Oliver)
13. - 14. august - Mooste Elohelü; Kontsert ja osalemine võistluskontserdil; Korraldajate
eripreemia
27. november - andresepäeva video salvestamine
27. detsember - SPS-i muusikute aastalõpu uisuõhtu Vesikonna sauna taga tiigi ääres ja jää
peal

Ekraanitõmmis Küi FB lehelt. Otseülekanne võistluskontserdilt, postitas Kadri G Laube.



Sõrve noorte ja laste pärimusring

Pärimusring käis koos, kui olud seda lubasid. Lisaks tavapärastele kokkusaamistele jõudsime
korraldada ka ühe väljasõidu ning ühe karantiiniaegse fotosessiooni. Tavapärast mardi- ja
kadrijooksu sel aastal ei toimunud.

22. jaanuar - Totupatsutamistund Lassi laudas -
väljasõit Lassi lauta

30. juuni - 11. august - 7 suvist lastekolmapäeva
Anseküla Seltsimajas, pärimusringi lapsed olid abis
ringmänge korraldamas.

21. september - pärimusringi tutvustamine
algklassidele Salme koolis

10. november - mardipäeva fotosessioon Tammeougul

Pilte lastekolmapäevalt Anseküla Seltsimaja juures. Koostööprojekt koos Anseküla Põllumeeste
Seltsiga. Pildistas Mari 2021

Sõrve Maakoor

Ajad olid sellised, et Sõrve Maakoor ei saanud kokku tulla ja sisulist proovitegevust meil ei
toimunud.



Sörvemaa Sörmitsejad

Meie Akordionisörmitsejate hulka kuuluvad: Auli, Pääsu, Elve, Tõnis, Mahe, meiega liitus Epp.
Keeruliste aegade tõttu on puhkusel Merike, Katrina ja Luule. Tegevus toimus kevadpoolaastal
valdavalt üle võrgu, sügisel lausa “kahesüsteemselt” - osalt seltsimajas, osalt telefonipildi
vahendusel. Juhendab Mari.

Aasta lõpus panid oma nimed 2023. a toimuvale Noorte Rahvamuusikapeole kirja Sörvemaa
Noorsörmitsejad: Auli, Pääsu, Katre-Liis, Mihkel, Jakob, Laura, Astrid, Liisi, Triin. Juhendab
Mari, aitab Margus. Esialgu pole noored veel kokku saanud, aga lugude õppimine juba tasapisi
käib!

“Jaanuarijämm” Moostes - jäi ära
16. aprill - suur e-võistumängimine, osales Auli, juhendas Mari
28. mai - ülesastumine Kuressaare 19. Aiandus- ja Lillepäevade rohelisel laval (Mari, Pääsu,
Auli)
12. juuni - Päritud väärtuste ööpäev, osalesid Mahe, Tõnis, Elve, Mari, Pääsu, Auli
12. juuli - Viki simman, osalesid Oliver, Laura, Pääsu, Auli, Orm ja Mari
15. august - Jööri pillipidu, osalesid Elve, Pääsu ja Auli
08. oktoober - Raksi-Jaagu õpituba, osalesid Laura, Jakob, Oliver, Mari, Elve, Pääsu, Orm
13. oktoober - Saaremaa aasta õpitegu 2021 nominent „Akordionisörmitsejad Ansekülast“
(muusikaõpe üle võrgu)
30. oktoober - Saare- ja Muhumaa rahvamuusikute päev Muhumaal Liiva Põhikoolis
27. detsember - SPS-i muusikute aastalõpu koosviibimine, pillimäng ning uisuõhtu Vesikonna
sauna taga tiigi ääres ja jää peal

Meestelaulu punt Soe Jutt

Liikmed 2021 aastal: Herman, Marek, Oliver, Tiit

18. mai - regilaulupäev Mihkli muuseumis
28. mai - Kuressaare 19. Aiandus- ja Lillepäevade rohelisel laval
17. juuli - Kultuurne laupäev Kuressaare keskväljakul
17. juuli - Taritu laulupidu



Regilaulupäeval Mihkli muuseumis. Pildistas Mari 2021.

Võrguleht sörvemaa.ee

Koostas Mari

Võrgulehte sörvemaa.ee külastas aastal 2021 kokku 3314 kasutajat (korduvkülastusi 13%),
kokku 9100 lehevaatamist. Eelmisel aastal olid samad arvud vastavalt 2966 (10%) ja 7592.

Sõrve meeste rahvariided

2021. aasta talvel-kevadel ilmusid viimased 10 postitust Sõrve meeste rahvariietest. Ilmusid
peatükid: Püksid, Särk ning alussärk, Vest, Sukad jne, Nööbid jne, Jökk jne, Kailarätik jne,
Kindad jne, Pätid jne  ning Müts.
https://sörvemaa.ee/category/souke-sorvemaa/sorve-meeste-rahvariided/

Sellega on neli aastat kestnud Rahvariideblogi projekt lõppenud. Läbi aastate osales
meeskondades kokku 14 noort ning 16 täiskasvanut.
https://sörvemaa.ee/sps/sorve-rahva-riided/

https://xn--srvemaa-90a.ee/category/souke-sorvemaa/sorve-meeste-rahvariided/
https://xn--srvemaa-90a.ee/sps/sorve-rahva-riided/


Sörvekeeltsed uudised

2021. aasta jooksul valmis 15 sõrvekeelset saadet. Neist jõudis ERR-i eetrisse ja arhiivi 12, kõik
15 saadet ilmusid võrgulehel sörvemaa.ee. Saadetest kaks salvestati üles koos videopildiga.

2021. aasta sõrvekeelsete uudiste saated blogis “Söuke Sörvemaa”:

nr ERR eetri või

sörvemaa.ee

avaldamise

kuupäev

saate pealkiri Interviueeritav,

saatekülaline

salvestusko

ht

Meeskonnalii

kmed

1 13. jaanuar Pöline loomapidaja Rauniku

Anne

Rauniku Anne

Tiitmaa

Suurna Mari, Oliver,

Margus

2 3. veebruar Sulase Salme: "Mida rohkem

sa teda armastad, seda

kallimaks ta läheb!"

Sulase Salme

Dreimanis

Kargi Mari, Helle,

Auli, Margus

3 17. märts Priitahtlik pritsumees

Aadussoo Peeter

Aadussoo Peeter

ja Luule, Laasu

Kadri Tüür

Iide Helle, Mari,

Auli, Margus

4 7. aprill Salu Epp: "Mis siin Sõrves

teistmoodi on - süda laulab,

kogu aeg süda laulab!"

Salu Epp Petrov Imara Mari, Helle,

Margus

5 28. aprill Rannametsa Antsu

arbureetum

Ants Mets Vintri Helle, Oliver,

Mari, Pääsu,

Margus

6 19. mai Reportaaž kevadest

Sörvemaal

Imara Mari ja Helle,

Margus

7 8. sept Teiseotsa Meelis läks kooli

ning sai omal ka “Sörulase

aabitsa”

Teiseotsa Meelis

Juhandi

Tehumardi Mari, Margus,

Margus

8 29. sept Elust maal ja linnas, Eestis ja

Itaalias räägivad Annikki ning

Edoardo

Edoardo Narbona,

Annikki Aruväli

Anseküla Mari, Ainika,

Margus

9 20. okt Käsitööpäev Kuressaares Paasi Viivi,

Veskimägi Liina,

Mareli Rannap

Kuressaare Mari, Pääsu,

Margus

10 10. Nov Pime aja jutud Imara Helle, Margus

11 1. dets Fotugraafiast Sörvemaal

entsel aal ning niidsel aal;

Meelu Helga

Meelu Helga Koimla

Mari, Ainika ,

Margus

13 31. dets Söuke Sörvemaa 2021. aasta

löpp

Vipi Kaupo Türju Mari, Margus

12 3. jaanuar Aastalöpuköne; videoga saade Ristipõllu Tuule

Sadam

Anseküla Margus, Mari,

Oliver



Võrgulehe edukaimaks saateks oli saade Rauniku Annega (152 vaatajat), seevastu läbi FB sai
edukaimaks Tuule etteloetud 2022. aasta Uueaasta köne, mida vaadati 73 korda üle võrgulehe,
läbi FB jõudis video 2270 inimeseni. Uueaasta köne jõudis kuulajateni 2022 a. jaanuari
esimestel päevadel.

Ekraanitõmmis võrgulehelt sörvemaa.ee.



Meediakajastused mujalt
Koostas Ainika

Seltsi tegevusest laiemalt

Saarte Hääl
Sörvemaa Pärimuse Seltsi avalik kiri peaministrile ja haridusministrile laste huvihariduse
rahastuse vähendamise kohta:
https://saartehaal.postimees.ee/7241102/avalik-kiri-peaminister-kaja-kallasele-ja-haridusministe
r-liina-kersnale

Saarte Hääl
Maal Elamise Päev Anseküla seltsimajas (eelinfo):
https://saartehaal.postimees.ee/7346295/tana-saab-tutvuda-maaelu-huvedega

Saarte Hääl
Mari ajab Vipi Kaupoga juttu maailma asjadest ning möödunud 2021. aastast
https://saartehaal.postimees.ee/7420667/sorulaste-aastalopusaates-kais-tammeougu-mari-vipi-
kaupol-kulas

Meie muusikute tegemistest

Klassikaraadio
Regilaulu podcastide esitluskontsert Viljandi Pärimusmuusika aidas, Mari eestlaulmisel kõlab
“Paras, paras neitsikene”:
https://klassikaraadio.err.ee/1608117886/tana-kontserdisaalis-regilaulu-podcastide-esitluskonts
ert

Saarte Hääl
Küi avaldas andresepäevaks uue laulu ja video:
https://saartehaal.postimees.ee/7401950/sorve-ansambel-kui-tuli-valja-varske-loo-ja-videoga

Klassikaraadio
Küi osales Mooste Elohelü festivali võistluskontserdil, saates kõlavad katkendid kahest Küi
esitatud laulust (alates 42:24):
https://klassikaraadio.err.ee/1608303510/suveduur-24-augustil-gaudeamus-naitusel-vanemuise
-hooaeg-mooste-elohelu/1354637
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Pärimusteemalistest koolitustest jm tegemistest

Saarte Hääl
Saarte Hääl küsib, mida arvata vanadest aastavahetuse kommetest, vastavad Krista Lember
ning Mari:
https://saartehaal.postimees.ee/7414911/vanad-aastavahetuse-tavad-tarbetu-taak-voi-tarkus

Meie liikmetest

Maakoori dirigent Anu saavutas noorte koorijuhtide konkursi nooremas vanuserühmas I koha:
https://koorijuht.ee/uudised/kolme-kooli-koorijuhtide-konkursi-voitjad-on-selgunud/

ERR “Osoon”
“Osooni” meeskond filmis pühade erisaate “Jõulud maailma alguses” Sörvemaal ning käis külas
ka Tammeougu perel:
https://etv.err.ee/1608431195/osoon

Kuvatõmmis “Osooni” saatest. “Pääsu, mäletad sa ka, millal sa selle töö ära õppisid?”

Sörvemaa Pärimuse Seltsi 2021 aasta tegevusülevaate koostasid Ainika, Pääsu, Oliver ja Mari.

Veebruar 2022
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