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Tartu on elava ja värvika kultuurieluga ülikooli-
linn. Käesolev teatmik annab ülevaate Tartu 2014. 
aasta kultuuri ja spordi valdkonna suursündmus-
test. Lisaks neile toimub Tartus palju teisi üri-
tusi, mille kohta leiad infot Tartu Kultuuriaknast  
www.kultuuriaken.tartu.ee.

jaanuar
veebruar

märts
aprill
mai

juuni
juuli

august

detsember

september
oktoober

november



Tartu visuaalse kultuuri festivalil Maailmafilm linas-
tuvad antropoloogilised ja etnograafilised dokumen-
taalfilmid. 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

Visuaalse kultuuri festival

Maailmafilm

15. – 22. 
märts



Graafika on suurepärane võimalus vabaks 
eneseväljenduseks ja avalduseks. Festi-
valil tutvutakse trükikunstiga, näidatakse 
graafikat ning aset leiavad Aasia, Euroopa 
ja Ameerika kunstnike performance’id.

Rahvusvaheline Tartu

Graafikafestival

www.nongrata.ee

14. märts – 
06. aprill



Pikkade traditsioonidega Põhjamaade akadeemi-
liste kooride festival toimub sellel aastal Tartus. Selle 
kava keskendub Põhjamaade kargele koorimuusikale 
ja läbivaks teemaks on rahvuste identiteedid, mis 
võetakse mänguliselt kokku sõnapaariga ME / WE 
(ingl „meie“). Festivali kulminatsiooniks on 26. aprilli 
õhtul toimuv galakontsert.

Põhjamaade

Festival
Graafikafestival Üliõpilaskooride

www.nsss2014.ut.ee

24. – 27. 
aprill



Tudengivaimsust kandvad kevadpäevad pakuvad 
nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele võimaluse 
puhata vaim välja tiheda meelelahutus- ja kul-
tuuriprogrammi seltsis. Ühistegevusest vallanduv 
positiivsus on olnud Tartus juba aastakümneid 
väärtuslik vaimukosutus kõigile, kes sattuvad 
mõnele kevadpäevade üritusele.

Tudengifestival

Tartu  
Kevadpäevad

www.studentdays.ee

28.  aprill – 
4. mai



Prima Vista täidab maikuus Tartu kirjandu-
sega. Professionaalid kohtuvad asjatundliku 
ja heatahtliku auditooriumiga, kõik saavad 
osa loomingu parimatest vilja dest, ühes-
koos arutletakse kirja kultuuri oluliste küsi-
muste üle. Seekordne festival kutsub üles 
kõiki mõtlema nooru sele ja nooruslikkusele 
ning leidma see enda seest üles.

Kirjandusfestival

Prima Vista

www.kirjandusfestival.tartu.ee

7. – 10. 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 tunne-
tada esineva autoriga kaasa.

Autorilaulufestival

Mailaul

www.mailaul.ee

8. – 10.  
mai



13. Regiöö keskmes on  läänemere ja muist-
sete põhjala rahvaste pärimus. Festival 
pakub  haruldast valikut traditsioonilisi ja 
uuemaid tõlgendusi pärimusest pilli-, laulu-, 
tantsu- ja käsitöömeistritelt Skandinaaviast, 
Baltikumist, Poolast ja Venemaalt.

Arhailise loomingu festival

RegiÖÖ

www.tartu.ee/regioo

16. – 18.  
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 ning 
ülipõnev programm. Avastamisrõõmu on rohkelt Eesti 
muuseumirikkamas linnas.

Muuseumiöö

www.muuseumiöö.ee

17. mai



Tartu Indiefest toob publikuni kohaliku ja 
välismaise alternatiivmuusika ja tutvustab 
sõltumatut kultuuri laiemalt. Päeval on 
publik oodatud aruteludele koos huvita-
vate külalistega. Õhtuti linastuvad teema-
kohased filmid ning toimuvad kontserdid.

Muusikafestival

Indiefest

www.indiefest.eu

19. – 24. 
mai



Koos paljude pühakodadega mujal Euroopas ava-
vad 23. mai õhtul oma uksed kõigile huvilistele ka 
Tartu kirikud. Kirikute ööl on sundimatus õhkkonnas 
võimalik heita pilk erinevate konfessioonide iga-
päevaellu, saada vastuseid küsimustele, avastada 
kirikutes peituvaid kunstiaardeid ja nautida muusikat. 
Tegevust leidub nii suurtele kui väikestele, vaiksetest 
mõtisklustest tornitippude vallutamiseni.

Rahvusvaheline

kirikute öö
Tartus

www.kirikuteoo.ee

23. mai



Tartus tähistatakse lastekaitsepäeva lustaka kogu-
perefestivaliga „Üle läve – jutusta mulle üks lugu“. 
Sellel vabaõhuüritusel tunnevad end ühtviisi hästi 
nii väikesed ilmakodanikud kui ka nende vanaemad-
vanaisad. See on hea võimalus veeta üks meele-
olukas päev, avastades oma andeid, kogudes uusi 
teadmisi ning jagades koosolemisrõõmu mängude 
ja hea meelelahutuse kaudu.

Koguperefestival 

„Üle läve 
         – jutusta mulle 
 üks lugu“

www.kultuuriaken.tartu.ee

1. juuni



Eesti Heliloojate Festival on üks suuremaid 
Eesti nüüdismuusikafestivale. Professionaal-
sete interpreetide esituses kõlab nüüdis klassika, 
uusversioonid ja uudisteoste esiettekanded. 
Tartu Jaani kirikus toimuvas põhiprogrammis 
on kontserdid, muusika veerandtunnid, töötoad 
ja Ööülikool.

Eesti 

heliloojate 
festival

www.composer.ee

3. – 8.  
juuni



Mürtsub pill täidab Tartu puhkpillimuusikaga. 
Sellel Eesti suurimal ja Baltikumis ainulaadsel 
orkestrimuusika festivalil esinevad tantsu- ja 
lasteorkestrid, bigbändid ja festivali ühisorkester. 
Toimub suurorkestrite paraad ja galakontsert. 
Külalisesinejad tulevad Ungarist, Tsehhist, Lätist, 
Venemaalt, Soomest ja Rootsist.

Puhkpillifestival 

Mürtsub pill

www.potartu.ee

4. – 8.  
juuni



Tartu laulupidu „Enne ja nüüd“ on pühendatud 
tuntud Eesti helilooja, koorijuhi ja organisti Miina 
Härma 150. sünniaastapäevale. Osalevad koorid, 
puhkpilliorkestrid, rahvatantsijad ja vokaalan-
samblid, kokku ca 7000 inimest. Laulupeole 
eelneva muusikanädala sündmused toimuvad 
erinevates Tartu kontserdipaikades.

Tartu 
laulupidu 

„Enne ja nüüd“

www.laulupidu.tartu.ee

7. juuni



Punk N Roll on Eesti suurim ja vanim punkrokk-
muusikale pühendatud festival vabas õhus. Punk 
N Roll toimub Raadi mõisapargis ning pakub 
läbilõiget nii Eesti punkansamblite paremikust 
kui ka valiku esinejaid mujalt maailmast.

Muusikafestival 

Punk N Roll

www.punknroll.ee

11. – 13.  
juuli



Hansapäevadel elustatakse peatükk Tartu muist-
sest ajaloost, mil Tartu oli kaubalinn ning kul-
tuuride kohtumispaik ida ja lääne piiril. Festivali 
südameks on kesklinna väljakutel ja pargilavadel 
laiuv suur käsitöö- ja talutoodete turg. Külalis-
tele tutvustatakse ka endisaegseid töövõtteid 
ja kombeid, toimuvad kontserdid, tantsitakse 
simmanitel ja üles on seatud näitused.

Hansapäevad

www.hansapaevad.ee

11. – 13.  
juuli



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

www.erpmusic.com

Festival

Klaaspärli
mäng

10. – 15.  
juuli



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

Popkooripidu

www.festival.tartu.ee

12. juuli



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

Vanemuise sümfoonia orkestri 

suvekontsert

www.vanemuine.ee

27. juuli



tARTuFFi ajal vallutab Tartu Raekoja platsi pea-
aegu nädalaks Baltikumi suurima ekraaniga tasuta 
vabaõhukino, mis täitub õhtupimeduse saabudes 
eriilmeliste armastusfilmide ja rohkearvulise pub-
likuga. Peale tähistaeva all kogetava kinomaagia 
kostitatakse filmisõpru sama tiheda dokumentaal-
filmide programmiga. Festivali kavast võib leida ka 
kohtumisi filmitegijatega, põnevaid kirjandustunde 
ja meeleolukaid kontserte. Armastus võib olla valus, 
ilus, piinav ja andestav.

Tartu 
armastusfilmide festival 

tARTuFF

www.tartuff.ee

4. – 9.  
august



Tartu Muusikanädal on iga-aastane 
uue levimuusika festival, mis täidab 
ülikoolilinna avalikud paigad tasuta 
kontsertidega. Festivali kõrgpunktiks 
on klubiöö, kus mitmel laval astuvad 
üles kodu- ja välismaised esinejad.

Tartu 

Muusikanädal

www.tartumuusika.ee

8.– 10. 
august



UIT on festival, mis avastab etenduste, 
installatsioonide ja kontsertide juhatu-
sel Tartu linnaruumi. Linnafestival UIT 
vaatab Tartu sümbolpaiku ja ääreala-
sid värske pilguga ning toob argipäeva 
ebatavalisi juhtumisi ja eriskummalisi 
kohtumisi. Võib juhtuda, et kaasaegne 
kunst ei hammustagi, vaid ainult naksab 
sotsiaalse erksuse närvi. Uitamiseni!

Linnafestival 
UIT

www.uit.ee

14. – 16. 
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 kohtumis-
paik kõigile!

Emajõe 
festival

www.tartu.ee/emajoefestival

15. – 16.  
august



Publikurohke Draama on kujunenud kokku-
saamispaigaks neile, keda huvitab Eesti lava-
kunst ning see kuidas tänapäeva Eesti teater 
oma kaasaega ja ühiskonda kõnetab. Eesti 
teatri festival Draama on kuraatorfestival, 
mille põhiprogrammi aastal 2014 paneb kokku 
rahvusvaheliselt tuntud Eesti kirjanik Tõnu 
Õnnepalu koostöös loomenõukoguga. Nagu 
varemgi, ootavad publikut mitmesugused 
kõrvalprogrammid ja näitused ning festivali-
melu võimendavad klubiõhtud ja kontserdid.

Eesti teatri festival 

Draama

www.draama.ee

1. – 7.  
september



ART IST KUKU NU UT on koha- ja konteksti-
spetsiifiline kaasaegse kunsti festival. Igal 
aastal toovad festivali näitused nii Eestist 
kui ka rahvusvaheliselt kunstiväljalt Tartusse 
kokku kaasaegse kunsti seisukohalt olulisi 
staare ja väljapaistvaid teoseid, kuid arves-
tades alati Tartu kohaliku kultuuriruumi aja-
loolise eripära ja olevikuliste suundumistega.

Kaasaegse kunsti festival 

ART IST 
KUKU NU UT

www.artistkukunuut.org

4. sept–  
26. okt



AniMatsuri on peamiselt noortele suuna-
tud Jaapani popkultuuri festival. Festivali 
programm hõlmab huvitavaid ettekandeid, 
põnevaid võistlusi, töötubasid, võistlus-
kunsti demonstratsioone ja palju muud. 
Ürituse tipuks on kostüümivõistlus ehk 
cosplay, mille ühe kategooria võitja sõidab 
Londonisse Euroopa võistlustele.

Jaapani popkultuuri festival

AniMatsuri

www.animatsuri.anime.ee

19. – 21.  
september



Septembris ootab teaduskeskus AHHAA 
kõiki suuri ja väikeseid Teadlaste Öö 
festi valile. Nädal aega vältava ürituste-
sarja eesmärk on näidata, millega tead-
lased täpsemalt tegelevad ja tutvustada 
eri teadus harude värskemaid saavutusi. 
Festi val tipneb 26. septembril toimuva 
üle-Euroopalise Teadlaste Ööga, mil 
toimub enam kui 300 põnevat teadus-
sündmust üle Eesti.

Teadlaste Öö
festival

www.ahhaa.ee

21. – 26.  
september



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 kaua ja 
edukalt. Esinejaid saabub festivalile kaugetest 
riikidest maailma erinevaist paigust.

Rahvusvaheline 
autorilaulu festival 

Lehesaju 
Muusika

www.mellnovfest.com

3. – 5.  
oktoober



Festivali huvikeskmes on orientaalne kultuur seos-
tatuna Euroopa varasema, eelkõige keskaja kultuu-
riga. Eesmärgiks on olnud luua kunstiline tervik kus 
teema desse süvenetakse eri vaatenurkadest lähtu-
des. Festivalile on iseloomulik paariskontsertide 
formaat, kus ühes pooles esinevad vastavalt üks 
ansambel Euroopast ja teises Aasiast ning lõpuks 
toimub mõlema ansambli ühisimprovisatsioon.

Rahvusvaheline 
vanamuusika festival

Orient et 
Occident

www.festivitas.ee

9. – 12.  
oktoober



Tartu jazz- ja rütmimuusika festival IDeeJazz 
koondab Tartusse loomelaengust pungil Eesti 
muusika. Eesti jazzieliidi parimaid mõtteid ning 
noorte muusikute generatsiooni julgeid ja posi-
tiivse energiaga täidetud projekte ühendavad 
märgusõnad heakõlalisus, improvisatsioon ja 
idee. Selgeid žanrilisi piire festival ei tõmba – 
kõlab väga mitmekesist muusikat peavoolu- ja 
kammerjazzist, etno- ning maailmamuusikast 
kuni gruuvrütmide ja fusioonini.

IDeeJazz
Tartu jazz– ja rütmimuusika festival 

www.ideejazz.ee

31. okt –  
2. nov



„Hullunud Tartu“ on žanre ühendav festi-
val, kus kohtuvad kirjanikud, muusikud ja 
kunstnikud. Luule, heliteoste ja visuaalse 
kunsti kõrval avastab üritus tavatuid paiku, 
kus esitletud looming saab uue hingamise. 
Koostöös Turu luulefestivaliga „Runoviikko“ 
jõuavad novembrikuisesse Tartusse eriil-
melised sõnasepad ka piiri tagant.

Interdistsiplinaarne festival 

Hullunud Tartu

kultuuriaken.tartu.ee

14. – 15. 
november



18. PÖFF toob Tartu publikule koju kätte parima 
valiku rahvusvahelistest väärtfilmidest. See üle 
Eesti toimuv filmipidu keskendub Euraasia mandri 
viimase aasta linateostele, kuid ei jäta tutvusta-
mata ka teisi piirkondi. Kohtutakse kaugelt tulnud 
režissööridega, toimuvad hariduslikud üritused, 
viktoriiniõhtud ja kontserdid. PÖFF valgustab!

Filmifestival 

Tartu PÖFF

www.poff.ee

15. – 30. 
november



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 
14. korda toimuv rahvusvaheline festival BOE on 
eluterve eitus kõigele, mis võltsilt särab, tehes 
tantsulahingus võitlejaist tõelised elukunstni-
kud! See on end hingetuks tantsivate inimeste 
mäss, kes elavad ja hingavad tantsukultuuri.

Tänavatantsufestival 

Battle of EST

www.boe.ee

13.  
detsember



Juba kahekümnendat korda toovad talvi-
sesse 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.

Rahvusvaheline  
võimlemisturniir 

Miss  
Valentine

www.vkjanika.ee

7. – 9.  
veebruar



Tartu Maraton on Ida-Euroopa suurim omatao-
line ning selle rada peavad asjatundjad üheks 
kaunimaks ja huvitavamaks kogu maailmas. 
Meeleolukas spordipidu toob igal aastal kokku 
ligikaudu 10 000 suusasõpra nii Eestist, kui üle 
kogu maailma. Klassikalises suusastiilis sõidetaval 
maratonil on võimalus valida 63 ja 31 km pikkuse 
distantsi vahel. Nooremate pereliikmete seas on 
populaarsed Tähtvere spordipargis toimuvad Tillu 
ja Mini lastesõidud. Tartu Maraton kuulub rahvus-
vahelisse pikamaasuusatajate sarja Worldloppet.

43. Tartu 
Maraton

www.tartumaraton.ee

16.  
veebruar



SEB Tartu Jooksumaraton on Baltikumi 
suurim maastikujooks, millest võtab 
igal aastal osa tuhandeid huvilisi. Mara-
toni 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.

SEB 32. Tartu 

Jooksu
maraton

www.tartumaraton.ee

11. mai



Rahvusvaheline tippratturite võidusõit, mille 
etapid läbivad Eestimaa kauneid linnu ja küla-
sid. Velotuur lõpeb 31. mail Tartu linnaringidel 
peetava populaarse Tartu Grand Prix ǵa, mis 
toob linnatänavatele tuhandeid pealtvaatajaid. 
Tour of Estonia kuulub Estonian Cycling Wee-
kendi programmi.

Tour  
Of Estonia

www.tourofestonia.ee

29. – 31.  
mai



Lähiriikide suurimal maanteerattasõidul saab 
kõrvuti näha tippsportlaseid ja harrastajaid. 
135 ja 66 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.

SEB 33. Tartu 

Rattaralli

www.tartumaraton.ee

1. juuni



Tartu Mill Triatlon on Hansapäevadega 
samal ajal toimuv linnatriatlon. Kavas on 
Euroopa karikasarja etapp võistlussport-
lastele, harrastajate igamehetriatlon ja 
lastetriatlon. Võistlustrass on pealtvaa-
tajatele hästi jälgitav ja osalejatele välja-
kutset pakkuv.

Tartu Mill 

Triatlon

www.tartutriatlon.ee
cup.tartutriatlon.ee

12. – 13.  
juuli



Auto24 Rally Estonia 2014 on FIA Euroopa autoralli 
meistrivõistluste ametlik etapp ning Tartus ja Lõuna-
Eesti kruusastel teedel saab näha sõitmas Euroopa 
ralliparemikku. Läbi Eurospordi ja tema partnerite 
jõuab telepilt ja ralli eelreklaam 20 miljoni televaa-
tajani erinevatel kontinentidel. Auto24 Rally Estonia 
võistluskeskus, stardi- ja finiši poodium asuvad Tartu 
kesklinnas ning sõidetakse ka atraktiivne linnakatse 
Toomemäel.

Auto 24 

Rally Estonia
 2014

www.rallyestonia.ee

17. – 19.  
juuli



Skandinaavia ning Baltikumi suurim rulluisuüritus. 
Populaarse maratoni start on taas kolinud Tartusse, 
võistluskeskusega Raadil. Distantsid pikkusega 42 ja 
21 km teevad maratoni jõukohaseks igale rulluisu-
sõbrale ja osalejatel on ainulaadne võimalus arvukate 
kaassõitjatega sõidurõõmu nautida muidu vaid tava-
liiklusele avatud Tartu-Narva maanteel. Kavas on ka 
hoogne sprindivõistlus ning lastesõidud.

SEB 8. Tartu 

Rull uisu
maraton

www.tartumaraton.ee

24. august



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

SEB 17. Tartu 

Rattamaraton

www.tartumaraton.ee

21.  
september



Tartu Linnamaraton on ainulaadne Eestis – kogu 
42 pikkune maratonidistants joostakse ühel rin-
gil, mis tähendab, et iga rajakilomeeter pakub 
uusi elamusi. Soovijad saavad valida ka pool-
maratoni pikkusega 21 km. Samal ajal toimuvad 
harrastajate seas populaarne Tartu Sügisjooks 
ning akadeemilist pere üliõpilastest kuni õppe-
jõudude-vilistlasteni rajale ootav Tartu Tudengi-
maraton. Sügisjooksu ja Tudengi maratoni raja 
pikkuseks on 10 km ning seda võib läbida nii 
joostes kui ka kepikõndi tehes. Noorimatele 
jooksusõpradele toimuvad Tartu südalinnas 
lastejooksud.

3. Tartu 

Linna
maraton 
Tartu 

Sügisjooks 
3. Tartu 

Tudengi
maraton

www.tartumaraton.ee

4.  
oktoober



Tartu Talvemuusika festival 
3.–9. jaanuar 
www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival

Koolitants Tartumaa maakondlik voor
18.–19. jaanuar
2014.koolitants.ee

Ida Tantsukooli rahvusvaheline balletigala  
„Kauni kunsti hoidja“
22. veebruar
www.idatantsukool.ee

Koolitants Tartu piirkondlik voor
9. märts
2014.koolitants.ee

Tartu Vene Ball 
15. märts
www.kultuuriaken.tartu.ee

Linnaosafestival Supilinna päevad 
23.–27. aprill 
supilinn.ee/supilinna-paevad 

Tartu rahvusvähemuste festival
25.–26. aprill
www.tartu.ee/rahvakultuur

Jaapani animatsioonifilmi festival JAFF 
1.–11. mai 
www.animefest.eu

Mood-Performance-Tants
3. mai 
www.artcol.ee/mpt

X naisrühmade võistutantsimine/ 
III Eesti naistetantsu festival 
03.–04. mai
www.errs.ee

Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontsert
10. mai
www.nordicsymphony.com



Linnaosafestival Karlova päevad 
12.–18. mai 
www.karlova.ee

Mänguasjamuuseumi 20. sünnipäev
24. mai 
www.mm.ee

Tartu Võimlemispidu
3. juuni
www.tartuvoimlemispidu.weebly.com

Antoniuse moeetendus 
13. juuni
www.lmk.ee

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

Tartu linna päev 
29. juuni
www.tartu.ee

Tartu traditsioonilise tantsu festival 
4.–10. august 
www.sabatants.ee

Tartu Sügispäevad 
13.–19. oktoober
 www.studentdays.ee

Noorte pärismuspäevad
27.–29. november
www.tartu.ee/rahvakultuur

Jõululinn Tartu 
30. november–24. detsember 
www.joululinn.tartu.ee

Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontsert
5. detsember
www.nordicsymphony.com

Jõulumuusika festival
5.–20. detsember 
www.tmk.ee
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