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Kus: Haus Annaberg
Annaberger Str. 400, 53175 Bonn
www.annaberg.de

Reedel, 3. mail 2019
Alates 18.30 õhtusöök
ca 20.00 Südant soojendavad harjutused
21.00 laulab ja jutustab LEMBE LOKK (laulja/instrumentalist, Pariis): „comment te traduire“
Laupäeval, 4. mail 2019
Lembe Lokk

8.30 hommikusöök

Foto: Sven Tupits

10.00 Ettekanded ja arutelud
MERLE KARUSOO (lavastaja ja õppejõud, Tallinn) „KES MA OLEN?“, kes on juurutanud nn
empaatilise eluloointervjuu metodoloogia, tutvustab elulugude kirjutamise projekti. Ta räägib,
kuidas see projekt sündis, kellega seda tehtud on ja mis see tema arvates inimesele annab.
FRED PUSS (Eesti Isikuloo Keskuse juhataja, Tartu, www.isik.ee) teeb ettekande
suguvõsauurimisest ajaloolase perspektiivist ja annab praktilisi näpunäiteid.
Peale lõunasooki võimalus vestlusteks ja jalutuskäiguks roheluses.
NOORTE RING lossiaias: „Otsin kodu, ootan pakkumisi – mitmekultuuriline identiteet“.
Oma kogemusest räägib ja suhtlust modereerib Liina Deutschler.
JAANIS VALK (dokumentaalfilmide režissöör ja näitleja, Tallinn/Võru) näitab oma filmi
“Ahto. Unistuste jaht” ja räägib filmitegemise telgitagustest ja väljajäänud asjadest.

Merle Karusoo

20.30 MARGUS TABOR (Tallinna Linnateater, Hiiumaa) „Mamma Lood“
Pärast etendust ja kohtumist näitlejaga ühine musitseerimine, laul, tants, pidu ja pillerkaar...
Pühapäeval, 5. mail 2019
8.30 Hommikusöök

Fred Puss

10.30 Ettekanded ja arutelud
Dr Triinu Peters (Universität Duisburg-Essen, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters): „Kes ma olen?“ geneetiku pilgu läbi.
N.N. „Kes ma olen?“ päevapoliitika vaatevinklist
Ca kell 14.00 lõunasöök
Pühapäeva hommikul kell 9.45 enne programmi vana hea EÜSL-i traditsiooni
kohaselt hommikukohv jumalaga. Teenib EELK pastor Merike Schuemers-Paas.

Liina Deutschler

Jaanis Valk

Tule ise, levita infot ja võta sõber ka kaasa!
Kultuuripäevade projektijuhid: Eha Salla ja Anneli Aken
Osalustasud (hinna sees programm, kõik toidukorrad, ööbimine Annabergis):
120 EUR / 100 EUR EÜSL-i liikmeile; lastele, üliõpilastele, noortele (kuni 26 a) 50 EUR,
lastele kuni 10 a (kui ööbivad kaisus vöi oma madratsil) 30 EUR, alla 3 a tasuta.
Osalustasud mujal ööbijatele: 80 EUR (sisaldab kõiki söögikordi);
ainult reede 20 EUR (kontsert ja õhtusöök);
ainult laupäev 60 EUR (sh söögid); ainult teater+õhtusöök: 35 EUR;
ainult pühapäev 15 EUR (sh lõunasöök)
NB! Noor/üliõpilane kuni 26 a:
küsi sõidukulude osalise kompensatsiooni võimalust!
Registreerida palun aadressil:
kultuuripaevad@gmail.com
Tasuda kuni 24.04.2019:
Estnische Volksgemeinschaft in der BRD
Märksõna: Kulturtage 2019
Postbank Hannover
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE20250100300148818301
Loobumisel ei kuulu tagastamisele
alates 25.04.2019 30%,
alates 02.05.2019 100% osalustasust.

Korraldaja:
eüsl.de

Margus Tabor

Triinu Peters

Täname toetuse eest:

