


Tartto on yliopistokaupunki, joka tarjoaa 

sivistyksen lisäksi myös eläviä ja värikkäitä 

kulttuurielämyksiä. Tästä esitteestä saat paljon 

tietoa Tartossa vuonna 2015 järjestettävistä 

kulttuuri-ja urheilutapahtumista. 

Tartossa tapahtuu paljon muutakin, lisätietoja 

erilaisista tapahtumista saa Tarton kulttuuri-

ikkunasta osoitteessa www.tartu.kultuuriaken.ee. 



www.vkjanika.ee

Kansainvälinen voimisteluturnaus Miss 
Valentine
20.–22. helmikuuta

Talviseen Tarttoon tuovat jo 21. kerran kauneutta 

ja säihkettä voimistelijat ja ryhmävoimistelijat, 

jotka osallistuvat Euroopan suurimpiin kuuluvaan 

voimisteluturnaukseen "Miss Valentine", joka on 

samalla myös yksi maailmancup-sarjan osakilpailu. 

Huipputasokkaan ja yleisölle runsaasti ihmettelyn aihetta 

tarjoavissa kilpailuissa on mukana voimistelijoita noin 

kolmestakymmenestä maasta.



www.tartumaraton.ee

43. Tarton Maraton 
14.–16. helmikuuta

Tarton Maraton on Itä-Euroopan suurin hiihtomaratonta-

pahtuma ja sen reitin ovat asiantuntijat todenneet ovat 

koko maailman kauneimman ja kiinnostavimman. Tunnel-

mallinen urheilujuhla houkuttelee joka vuosi mukaan noin 

10 000 hiihdon harrastajaa Virosta ja muualta maailmasta. 

Perinteisellä tavalla hiihdettävä maraton tarjoaa mahdolli-

suuden hiihtää 63 tai 31 kilometrin reitin. Nuorempi hiih-

tosukupolvi osallistuu innolla Tähtveren urheilupuistossa 

järjestettäviin Tillu- ja Mini- lastenkisoihin. Tarton maraton 

kuuluu kansainväliseen Worldloppet pitkien matkojen 

kisasarjaan.



www.worldfi lm.ee

Visuaalisen kulttuurin festivaali 
Maailmafi lm (Maailman elokuva)
14.–21. maaliskuuta

Tarton visuaalisen kulttuurin Maailmafi lm–festivaalilla 

esitellään antropologiasta ja etnografi asta kertovia 

dokumenttielokuvia. Yleisö saa mahdollisuuden matkata 

viikon sisällä elokuvien avulla läpi kaikkien mannerten, 

jossa keskitytään vieraisiin ihmiseen, jotka tulevat 

elokuvan myötä paljon tutummaksi. Festivaalin aikana 

järjestetään aihetta käsitteleviä näyttelyitä, työpajoja ja 

tapaamisia elokuvantekijöiden kanssa.



www.studentdays.ee

Opiskelijafestivaali Tarton Kevätpäivät
27. huhtikuuta – 3. toukokuuta

Opiskelijoiden luovuutta kuvastavat kevätpäivät tarjoavat 

osallistujille ja yleisöllä mahdollisuuden rentoutua tiiviin 

viihde- ja kulttuuriohjelman parissa. Yhteistoiminnasta 

syntyvä myönteisyys on ollut Tartossa jo vuosikymmenten 

ajan arvokasta sielunravintoa kaikille, jotka päättävät 

osallistua johonkin kevätpäivien tapahtumaan.



www.kirjandusfestival.tartu.ee

Kirjallisuusfestivaali Prima Vista
6.–9. toukokuuta

Prima Vista täyttää toukokuisen Tarton kirjallisuudella. 

Ammattikirjailijat tapaavat asiantuntevan ja 

hyväntahtoisen yleisön, jossa kaikki voivat nauttia 

luomistyön parhaista hedelmistä, yhdessä keskustellaan 

kirjoitettuun kulttuurin liittyvistä asioista. Tämän vuoden 

festivaali haastaa miettimään nuoruutta ja nuorekkuutta 

ja löytämään sen itsestään.



www.artcol.ee/mpt

Muotiesitys Muoti-Performance-Tanssi
9. toukokuuta

MPT on jo perinteeksi muodostunut muotitapahtuma, 

jossa esitellään nuorten muotisuunnittelijoiden 

raikkaita ja itsenäisiä ideoita vaatemuodin, asusteiden 

suunnittelun, videotaiteen, musiikin ja esittävän taiteen 

puitteissa. Esityksen tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain. 

Tavoitteena on tarjota yleisölle uudenlaista tilakokemusta 

ja mahdollisuutta Tartossa harvoin käytettyihin tai 

yllätyksellisiin tiloihin tutustumiseen. Monenlaisia 

elämyksiä tarjoavan esityksen lisäksi järjestetään 

aiheeseen liittyviä esitapahtumia jo huhtikuun puolella.



www.mailaul.ee

Lauluntekijöiden festivaali Mailaul 
(Toukokuun laulu)
7.–10. toukokuuta

Tarttoon kerääntyvät joka kevät monta kymmentä 

laulajaa-lauluntekijää Virosta, jotta kolmen 

festivaalipäivän aikana voisi esitellä yleisölle musiikin 

kautta ilmaistuja tunteita ja ajatuksia. Mailaul on festivaali 

kuulijalle, joka haluaa eläytyä lauluntekijän maailmaan.



www.tartumaraton.ee

SEB 33. Tarton Jooksumaraton 
(juoksumaraton)
11. toukokuuta

SEB Tartu Jooksumaraton on Baltian suurin 

maastojuoksutapahtuma. Maratonin reitti kulkee Etelä-

Viron vaihtelevan maaston halki. Harrastajat voivat valita 

joko 23 km tai 10 km reitin, molemmat voidaan kulkea 

joko juosten tai sauvakävellen. Lisäksi järjestetään myös 

lasten juoksuja.



www.muuseumioo.ee

Muuseumiöö - Museoyö
17. toukokuuta

Sinä lauantaisen toukokuun iltana avaavat museot ja 

muut muistilaitokset Tartossa ovensa tavanomaista 

myöhemmin ja maksutta, näin juhlitaan koko Euroopan 

museoyötä. Iltaa varten on laadittu monipuolinen ja 

jännittävä ohjelma. Löytämisen iloa on kaupungissa, jossa 

on eniten museoita koko Virossa, riittää jokaiselle.



www.indiefest.eu

Musiikkifestivaali Indiefest
21.–24. toukokuuta

Tarton Indiefest tuo yleisölle paikallisen ja ulkomaisen 

vaihtoehtomusiikin ja esittelee riippumatonta kulttuuria 

lähemmin. Päivällä toivotetaan yleisö tervetulleeksi 

keskustelemaan kiinnostavien vieraiden kanssa. Iltaisin 

esitellään aihetta käsitteleviä elokuvia ja järjestetään 

konsertteja.



www.kirikuteoo.ee

Kansainvälinen kirkkojen yö Tartossa
29. toukokuuta

Yhdessä lukuisten muiden eurooppalaisten kirkkojen 

kanssa avaavat illalla 23. toukokuuta ovensa kaikille 

halukkaille myös Tarton kirkot. Kirkkojen yön myönteisessä 

ilmapiirissä voidaan kurkistaa eri uskontojen arkiseen 

toimintaan, tehdä kysymyksiä ja saada vastauksia, 

tutustua kirkkoihin kätkettyihin taideaarteisiin ja nauttia 

hyvästä musiikista. Toimintaa riittää isoille ja pienille 

vieraille, voi viettää hiljaisen mietiskelytuokion tai kiipeä 

kirkontorneihin.



www.tourofestonia.ee

Tour Of Estonia
30. toukokuuta

Kansainvälinen huippupyöräilijöiden kilpa-ajo, jonka 

reittiosuudet kulkevat Viron kauniiden kaupunkien ja 

kylien läpi. Pyöräkilpailu päättyy 31. toukokuuta Tarton 

kaupunginajoon, suosittuun Tartu Grand Prixiin, joka 

houkuttelee kaupungin kaduille tuhansia katsojia. Tour of 

Estonia kuuluu Estonian Cycling Weekend –ohjelmaan.



www.tartumaraton.ee

SEB 34. Tartu Rattaralli (pyöräralli)
30.–31. toukokuuta

Lähimaiden suurimmassa maantieajossa näkee vierekkäin 

huippu-urheilijoita ja alan harrastajia. 135 km ja 66 km 

reitit tarjoavan Tarton pyörärallin ohjelmaan kuuluviin 

tapahtumiin osallistuu noin 7500 henkeä. Rallin reitti, joka 

suurimmassa osin kulkee pitkin Etelä-Viron mutkittelevia 

teitä, alkaa ja päättyy Tarton keskustassa. Tarton 

keskustassa järjestetään myös suositut lasten ajot. Tartu 

Rattaralli kuuluu Estonian Cycling Weekend -ohjelmaan.



www.lille.tartu.ee

Kokoperhefestivaali 
„Üle läve – jutusta mulle üks lugu“ 
(Kynnyksen yli – kerro minulle tarina)
1. kesäkuuta

Tartossa juhlitaan kansainvälisten lastensuojelupäivää 

hauskalla kokoperhefestivaalilla „Üle läve – jutusta mulle 

üks lugu“.

Tästä ulkoilmatapahtumasta nauttivat pienet ja hieman 

isommat vieraat ja varmaan heidän isovanhemmatkin. 

Se on erinomainen mahdollisuus viettää mainio päivä, 

keräämällä uusia tietoja ja jakamalla yhdessä olemisen 

riemua leikkien ja hyvän viihteen kautta.



www.wowrun.ee

Wow Run
7. kesäkuuta

Wow Run on 5 km reitin juoksutapahtuma, jonka 

erikoispiirteenä on jauhemaalien käyttö – joka kilometrin 

kohdalla heitetään juoksijoiden päälle ympäristöystävällisiä 

ja täysin turvallisia jauhemaaleja. Maaleilla sotkeminen 

tekeekin tästä tapahtumasta hauskoja elämyksiä 

tarjoavan kokoperhetapahtuman. Wow Run poikkeaa 

muista saman alan tapahtumista siltäkin osin, että 

osallistumisen tavoitteena ei ole voittajan selvittäminen, 

vaan liikunnanilon ja hauskan seuran korostaminen, johon 

jauhemaalit pyrkivät antamaan vielä oman, kirjaimellisesti 

värikkään säväyksensä. Ei väliä, liikutko reitillä juosten, 

kävellen tai sauvakävellen. Se ei ole kilpailu, se on puhdasta 

liikkumisen iloa.



www.emls.ee

Kansainvälinen poikakuorojen festivaali 
Estonia 2015
17.–21. kesäkuuta

Kansainvälinen poikakuorojen festivaali järjestetään 

17. – 21. kesäkuuta 2015 useissa kaupungeissa. Festivaalin 

Estonia 2015 aikana järjestetään konsertteja, työpajoja, 

avoimia harjoituksia, kapellimestareiden koulutuksia ja 

paljon muuta. Tapahtumat on sijoitettu Tarton, Tallinnan, 

Pärnun ja Jõhvin parhaisiin konserttisaleihin ja kirkkoihin. 

Festivaalin päätöskonsertti on 20. kesäkuuta kello 18.00 

Tarton laulukentällä, johon saapuvat laulamaan 3000 

poikaa ja 1000 mieslaulajaa.



www.composer.ee

Viron säveltäjien festivaali
25. toukokuuta – 7. kesäkuuta

Viron säveltäjien festivaali kuuluu Viron suurimpiin 

nykymusiikkifestivaaleihin. Ammattimaisten muusikoiden 

esittäminä voi nauttia nykyklassikkojen, uutuusversioiden 

ja uusien teosten esityksistä. Tarton Jaani-kirkossa 

järjestetään festivaaliohjelman tärkeimmät konsertit, 

musiikkivartit, työpajat ja Yöyliopiston tapahtumat.



www.popkooripidu.ee

Popkuorojuhla
27. kesäkuuta

Tartossa järjestettävä Popkuorojuhla on yksi yhdessä 

laulamisen ilmaisutapa. Erinomaiset kuorot, solistit ja 

tanssijat esittelevät yleisölle virolaisen pop-, rock- ja 

viihdemusiikin parhaita kappaleita. Tänä vuonna kuuluvat 

ohjelmistoon myös Viron euroviisuhitit. Popkuorojuhlissa 

laulavat kaikki!



www.eelk.ee/kirikupaev

Hengelliset laulujuhlat "Maarjamaa – Isa 
maa" (Neitsyn Maarian maa – Isän maa)
2.–5. heinäkuuta

Perinteisen kirkonpäivän puitteissa järjestetään Tartossa 

laulujuhlien lisäksi myös konsertteja, kirkkomarkkinat, las-

ten päiviä, jumalanpalveluksia, rukoushetkiä, luentoja jne. 

Laulujuhlakonsertissa laulukentällä esitetään yhdistelmä-

kuorojen voimin virolaisen ja kansainvälisen hengellisen 

musiikin klassikkoteoksia ja nykyaikaisten säveltäjien, 

mm. Kõlarin, Uusbergin, Trassin, Aavikin, Kinkin, Jaanson, 

Toin, Rips-Laulin, Kalmusin, Terasin säveltämää musiikkia. 

 Ohjelma on koottu juhlien idean – Viron kristillisen perin-

teen arvostamisen – pohjalta valituista teoksista.



www.tartu.ee/emajoefestival

Emajõe-festivaali
3.–4. heinäkuuta

Festivaalin keskiössä on Tarton tunnetuin symboli – 

Emajõgi –joki. Sen ympärille on keskitetty monenlaisia 

kilpailijoita, erilaisia tapahtumia vedessä ja rannalla ja 

tätä kaikkea säestää hyvä musiikki. Tämä monenlaisia 

kokemuksia tarjoava tapahtuma on tapaamispaikka vailla 

vertaa!



www.tartutriatlon.ee 
cup.tartutriatlon.ee

Tartu Mill Triatlon / 
Tartu ITU European Triathlon Cup
4.–5. heinäkuuta

Tartu Mill Triatlon on Emajõen festivaalin aikana 

järjestettävä kaupunkitriatlon. Ohjelmassa ovat Euroopan 

cup-sarjan kilpaileville urheilijoille ja alan harrastajille 

tarkoitettu jokamiehen triatlon ja lasten triatlon. 

Kilpailureitti on koko pituudeltaan yleisölle avattu ja 

osallistujille aikamoisia haasteita tarjoava.



www.punknroll.ee

Musiikkifestivaali Punk N Roll
10.–11. heinäkuuta

Punk N Roll on Viron suurin ja vanhin punk- ja 

rockmusiikkiin keskittyvä ulkoilmafestivaali. Punk N Roll 

järjestetään Raadin kartanon puistossa ja tarjoaa laajan 

läpileikkauksen Viron punkyhtyeiden parhaimmistosta ja 

esiintyjiä muualta maailmasta.



www.hansapaevad.ee

Hansapäivät 
11.–12. heinäkuuta

Tarton hansapäivillä juhlitaan tänä vuonna jo 20. 

juhlavuotta. Päivät luovat keskikesäiseen Tarttoon 

keskiaikaisen ilmapiirin, paljon hauskoja tempauksia ja 

iloisia tapahtumia. Hansapäivien vieraat voivat kahden 

päivän aikana osallistua elävän musiikin esityksiin, 

leikillisiin näytelmiin ja moneen muuhun tapahtumaan, 

jonne toivotaan osallistumaan nuoria ja iäkkäämpiä 

hansapäiväläisiä. Kuten aina, avataan myös monenlaisia 

tavaroista pursuavat Hansamarkkinat.



www.erpmusic.com

Festivaali Klaaspärlimäng (Lasihelmipeli)
9.–15. heinäkuuta

Festivaalin otsikko on poimittu Hermann Hessen saman 

nimisestä romaanista. Lasihelmipeliin on kutsuttu 

osallistumaan muusikot, jotka tulkitsevat sävellyksiä 

tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Tämän toukokuisen festivaalin kohteena ovat erilaiset 

soittimet, epätavalliset kokoonpanot ja yhteyksien 

luominen muihin taiteen aloihin ja fi losofi aan.



www.rallyestonia.ee

Auto 24 Rally Estonia 2015
17.–19. heinäkuuta 

Autourheilu- ja viihdetapahtuma auto24 Rally Estonia 

2015 on FIA Euroopan autorallin mestaruuskisojen 

osakilpailu. Tartossa ja mutkittelevilla Etelä-Viron sorateillä 

kilpailevat keskenään Euroopan parhaat rallikuskit historic-

ajoneuvojen ja nykyaikaisten ralliautojen kilpailusarjoissa. 

Kilpailuihin odotetaan saapuvan lukusia median edustajia 

ja runsaat 10 000 rallifania noin 20 maasta. Eurosportin ja 

sen yhteistyökumppaneiden välittämänä saadaan tv-kuva 

ja rallin esimainonta maailmanlaajuisesti 20 miljoonan 

katsojan tietoisuuteen. Viihdettä riittää 3 päivän aikana 

koko perheelle: reitin varrella voi kilpailua seurata yleisölle 

varatuista paikoista, Tartossa kannattaa tulla katsomaan 

näyttäviin lähtö- ja maalitapahtumiin ja monenlaisia 

elämyksiä tarjoavaan kaupunkiajo-osuuteen, lisäksi 

järjestetään ulkoilmakonsertti ja aikaa voi viettää myös 

lapsille varatulla alueella, naisten alueella ja kauppakadulla.  



www.vanemuine.ee

Vanemuisen sinfoniaorkesterin 
kesäkonsertti
26. heinäkuuta

Kaupunkilaisten iloksi on herätetty eloon 1900-luvun 

alkupuolella suosittu tapa järjestää maksuttomia 

kesäkonsertteja, jonka ohjelmassa on kunniapaikan 

saanut klassinen musiikki. Tämän vuoden 

ulkoilmakonsertin kapellimestarina on Vanemuine-

teatterin musiikillinen johtaja ja pääkapellimestari Paul 

Mägi. Konsertti järjestetään kaupungin historiallisessa 

ytimessä sijaitsevassa luonnonmukaisessa amfi teatterissa 

– Toomemägi-kukkulan Kassitoome–laaksossa.

– ELOKUU –



www.potartu.ee

Puhallinsoitinten festivaali Mürtsub pill 
(Soitin soi)
31. heinäkuuta – 2. elokuuta

Mürtsub pill täyttää Tarton puhallinmusiikilla. Tällä Viron 

suurimassa ja Baltian ainutlaatuisella orkesterimusiikkifes-

tivaalilla esiintyvät tanssi- ja lastenorkesterit, big bandit ja 

festivaalin yhteisorkesteri. Järjestetään suurorkestereiden 

juhlakulkue ja galakonsertti. Vierailevia esiintyjiä saapuu 

Unkarista, Tšekistä, Latviasta, Venäjältä, Suomesta ja 

Ruotsista.



www.roadec2015.ee

Euroopan mestaruuskilpailut 
maantiepyöräilyssä
4.–9. elokuuta

Tartossa järjestetään elokuussa 2015 Euroopan 

mestaruuskisat maantiepyöräilyssä. Neljä jännittävää 

kilpailupäivää houkuttelevat Tarton kaupunkia kiertäville 

reiteille satoja pyöräilijöitä kymmenistä Euroopan maista. 

Kilpailuja käydään naisjunioreiden, miesjunioreiden sekä 

naisten ja miesten U23-sarjoissa. Jokaisessa ikäluokassa 

on kaksi kilpailua, yksi väliaikalähdöllä ja ryhmäajo.



www.tartuff .ee

10. Tarton rakkauselokuvien festivaali 
tARTuFF
3.–8. elokuuta

Vuodesta 2006 lähtien on Tarton rakkauselokuvien festivaali 

tARTuFF tarjonnut suuria tunteita, sisäisten tunteiden tutki-

mista, kaipausta ja lämpimiä kohtaamisia. Kuuden päivän si-

sällä esitellään Tarton raatihuoneen torilla 12 elokuvaa, joista 

jokainen kertoo suoraan tai epäsuoraan rakkaudesta. 



www.tartumuusika.ee

Tarton Muusikanädal (Musiikkiviikko)
15. elokuuta

Tarton musiikkiviikko on vuosittainen uuden 

viihdemusiikin festivaali, joka täyttää yliopistokaupungin 

julkiset paikat ilmaisilla konserteilla. Festivaalin huippuna 

on klubiyö, jolloin monella areenalla esiintyvät kotimaiset 

ja ulkomaiset muusikot.



www.uit.ee

Kaupunkifestivaali UIT                  
19.–22. elokuuta

UIT on eräs paikka, joka on samalla kertaa kaikkialla ja ei 

missään, mutta 19.–21. elokuuta vierailee UIT Tartossa 

kaupunkifestivaalin muodossa. Festivaali tarttuu heti 

innokkaasti vierasta kädestä ja kuljettaa mukanaan 

sellaista Tarttoa tutkimaan, johon aika harvat ovat 

arkielämässään tutustuneet. UIT on kansainvälinen 

festivaali, joka tutkii esitysten, asetelmien, kiertueiden 

ja konserttien ohjauksessa Tarton kaupunkitilaa, 

esittelemällä yleisölle uusia ja vanhoja, tavanomaisia ja 

ihmeellisiä paikkoja, auttaa kokemaan, miten kaupunki 

hengittää ja liikehtii. Täällä tavataan!



www.vabarahvalaul.ee

Vaba Rahva Laul (Vapaan Kansan Laulu)               
22. elokuuta

Vapaan Kansan Laulu on perinteinen vuosittainen Viron 

tasavallan uudelleen itsenäistymisen kunniaksi järjestettävä 

ulkoilmakonsertti, joka järjestetään vuonna 2015 

ensimmäisen kerran Tartossa. Tällä kertaa esitetään Jaak 

Joalan ja Georg Otsin tunnettuja kappaleita suosittujen 

laulajien tulkitsemina. Konsertissa ovat mukana mm. Rene 

Soom, Alen Veziko, Koit Toome, Saarenmaan parhaat pienet 

laululintuset Oliver Leppik ja Lisette Lemba ja monet muut. 

Konsertin juontaa Ivo Linna.



www.tartumaraton.ee

9. Tartu Rulluisumaraton 
(Tarton rullaluistelumaraton)
24. elokuuta

Pohjoismaiden ja Baltian suurimmassa 

rullaluistelutapahtumassa odottavat alan harrastajia 

maraton-ja puolimaratonreitit. Päälähtöjä edeltävänä 

päivänä ovat ohjelmassa vauhdikas sprinttikisa ja perheen 

nuorimmille tarkoitetut lasten lähdöt.



www.draama.ee

Virolaisen teatterin festivaali Draama                                
7.–13. syyskuuta 

syyskuun alussa valloittaa Tarton taas Draama-festivaali. 

Se on kuraattorifestivaali, jonka ohjelman kokoaa 

vuonna 2015 ohjaaja ja teatteritaiteen lehtori Peeter 

Raudsepp, apunaan opiskelijansa näyttämötaiteen 

opistosta. Festivaalien pääohjelman, jonka aihe selviää 

vasta toukokuussa, lisäksi on tarjolla myös jännittävä 

sivuohjelma, erilaisia musiikkitapahtumia ja mukavia 

tuokioita festivaalin aikana avattavissa kerhotiloissa.  



www.animatsuri.eu

Japanilaisen popkulttuurin festivaali 
AniMatsuri
18.–20. syyskuuta 

AniMatsuri on jo yhdeksättä vuotta järjestettävä, 

pääasiassa nuorille suunnatta japanilaisen popkulttuurin 

festivaali. Festivaalin aikana järjestetään mielenkiintoisia 

esityksiä, jännittäviä kilpailuja, taistelutaitojen esityksiä 

ja paljon muuta. Tapahtuman huipentumana on 

pukukilpailu eli cosplay, jonka yhden kilpailuluokan 

voittaja saa palkinnoksi matkan Lontooseen Euroopan 

kilpailuihin. Useita hauskoja festivaaliin liittyviä 

tapahtumia järjestetään koko syyskuun ajan.



www.tartumaraton.ee

18. Tarton Rattamaraton 
(pyöräilymaraton)
19.–21. syyskuuta 

Maailman kolmanneksi suurin maastopyöräilymaraton 

tarjoaa osallistumisen iloa useille ikäluokille ja 

erikuntoisille pyöräilijöille – maratoniin osallistuu kaiken 

kaikkiaan noin 7500 pyöräilijää. Perusreitit, 89 ja 40 km, 

ohjaavat kilpailijat kauas kaupungin melusta, Etelä-

Viron vaihtelevaan maastoon. Perheiden pikkuväki voi 

osallistua lasten ajoihin. 



www.teadlasteöö.ee

Teadlaste Öö (Tiedemiesten yö) festivaali
20.–25. syyskuuta

Tiedemiesten yön festivaali eli TÖF on monipuolisen 

ohjelman tarjoava koko perheen festivaali, joka 

raottaa ovea tieteismaailmaan ja korostaa tietämyksen 

merkitystä. TÖF juhlii vuonna 2015 jo 10. vuosipäivää. 

Tänä vuonna keskitytään terveyden vaalimiseen ja 

sairauksien ehkäisemiseen liittyviin aiheisiin. Tämän 

johdosta puhutaan tänä vuonna lääketieteen uusimmista 

saavutuksista, festivaalivieraat viedään tutustumaan 

salaisiin laboratorioihin, lääketieteen huiput houkutellaan 

esittelemään työtään ja lisäksi voi osallistua lukuisiin 

maksuttomiin kursseihin työpajoissa, teatteriesityksiin, 

elokuvailtoihin ja kokeiluihin. 



www.tartu.ee/regioo

Muinaisen luovuuden festivaali RegiÖÖ: 
Rakkaudesta
26.–27. syyskuuta

Vilpitön rakkaus kotia ja läheisiä kohtaan, pelon ja 

kunnioituksen sävyttämä rakkaus jumalaan ja luontoon 

on mukana kaikissa kulttuureissa. Merimies rakastaa 

joskus merta ja laivaa enemmän kuin vaimoaan, soittaja 

nostaa kanteleensa syliin useammin kuin lapsensa. 

Rakkauden aihe ja merkitys on ollut kansanperinteessä 

hyvin monipuolinen, rakkaudesta on laulettu ja kerrottu 

tarinoita, joihin liittyy myös kyyneleitä ja huolta. 

Festivaaleilla esiintyvät perinnemuusikot Pohjoismaista, 

Baltiasta, Venäjältä ja muualta.



www.tartumaraton.ee

4. Tartu Linnamaraton (Kaupunkimaraton), 
Tartu Sügisjooks (Syysjuoksu)
3. lokakuuta

Tarton kaupunkimaraton on Virossa ainutlaatuinen – koko 

42 km matka juostaan yhtenä kierroksena eli jokainen 

reittikilometri tarjoaa ainutlaatuisia näkymiä ja uusia 

elämyksiä. Täyspitkän maratonin lisäksi valita myös 21 km 

tai 10 km reitin. 



www.mellnovfest.com

Kansainvälinen lauluntekijöiden 
festivaali Lehesaju Muusika 
(Putoavien lehtien musiikkia)
2.–4. lokakuuta

Kansainvälinen lauluntekijöiden festivaali on todellinen 

herkku lauluntekijöille ja kuulijoille. Festivaali on 

ansainnut lujan aseman koko maailman saman alan 

festivaalien joukossa. Lehesaju Muusika –festivaalilla 

esiintyvät tunnetut ja taitavat lauluntekijät, jotka ovat 

kirjoittaneet ja esittäneet kappaleita pitkään ja hyvällä 

menestyksellä. Festivaaleille saapuu osallistujia koko 

maailmasta ja hyvinkin eksoottisista maista.



www.ideejazz.ee

Tarton jazz– ja rytmimusiikin festivaali 
IDeeJazz
5.–8. lokakuuta

Tarton jazz- ja rytmimusiikin festivaali IDeeJazz kerää 

Tarttoon luovuuttaan pursuavan virolaisen musiikin 

johtohahmot. Virolaisen jazzmuusikoiden kerman 

parhaita ajatuksia ja nuorien muusikoiden sukupolvien 

rohkeita ja myönteisen energian täyttämiä hankkeita 

yhdistäviä piirteitä ovat kauniit soinnut, improvisaatio 

ja idea. Selkeitä eri suuntausten välisiä rajoja ei ole 

festivaalissa vedetty – tässä esitetään hyvin monenlaista 

musiikkia valtavirtasävellyksistä ja kamarijazzista etniseen 

ja maailmanmusiikkiin, groove- ja fusion-musiikkiin.



www.festivitas.ee

Kansainvälinen vanhan musiikin 
festivaali Orient et Occident
8.–11. lokakuuta

Festivaalin keskiössä on itämainen kulttuuri yhdistettynä 

eurooppalaiseen varhaiseen, ensinnäkin keskiaikaiseen 

kulttuuriin. Tavoitteena on ollut luoda taiteellinen 

kokonaisuus, jossa eri aiheisiin syvennytään erilaisten 

näkökulmien turvin. Festivaalia kuvaa parhaiten 

kaksoiskonserttien järjestämisen perinne, jossa samassa 

konsertissa ovat esiintyvät yksi eurooppalainen ja yksi 

aasialainen yhtye ja lopulta he improvisoivat yhdessä.



kultuuriaken.tartu.ee

Euroopan runoslamin mestaruuskilpailut 
(European Poetry Slam Championship) / 
Festivaali Hullunud Tartu (Hullu Tartto)                  
19.–21. marraskuuta

Euroopan runoslamin mestaruuskisoihin odotetaan 

saapuvan 25 Euroopan maan mestaruuskisojen voittajien 

ja järjestäjien. Ennen suurta fi naalia järjestetään 

osakilpailuja eri kahviloissa, loppukilpailu käydään Tartu 

Uus Teater –nimisessä teatterissa. Odotettavissa on 

Euroopan esitysrunouden todellinen juhla ja ilotulitus. 

Samaan aikaan järjestetään Genialistien kerhossa 

vuosittainen festivaali “Hullunud Tartu/Crazy Tartu” (Hullu 

Tartto), jonne tänä vuonna tulee virolaisten esiintyjien 

lisäksi osallistujia Ruotsista, Belgiasta, Saksasta, Itävallasta 

ja Suomesta.



www.poff .ee

Elokuvafestivaali Tarton PÖFF                                                           
13.–29. marraskuuta 

Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) eli Pimeiden Öiden 

Elokuvafestivaali on kansainvälinen elokuvafestivaali, joka 

järjestetään vuonna 2015 peräti 19. kerran. PÖFF:in aikana 

järjestetään myös siihen kuuluvana animaelokuvien 

festivaali Animated Dreams, lyhytelokuvien festivaali 

Sleepwalkers sekä lasten ja nuorten elokuvien festivaali 

Just Film. PÖFF tarjoaa tarttolaiselle yleisölle joka 

vuosi monipuolisen ja jännittävän elokuvaohjelman. 

Festivaalin aikana järjestetään monenlaisia tapahtumia 

myös elokuvasalien ulkopuolella. Vuoden 2015 festivaali 

keskittyy georgialaiseen elokuvataiteeseen.



www.boe.ee

Katutanssifestivaali Battle of EST
11.–12. joulukuuta

Battle of EST (BOE) on vanhin ja näyttävimmällä 

kilpailijalistalla ylpeilevä katutanssin kilpailu Euroopan 

pohjoisosassa. Päätapahtumana on break-tanssin 

tiimikilpailut. Niiden lisäksi voi tulla seuraamaan 

hip-hop -, popping- ja solo bboying –tanssijoiden 

kilpailuja. Tänä vuonna 15. kerran järjestettävä 

kansainvälinen BOE-festivaali sanoo rohkean ein kaikelle 

epäaidolle kiillolle, tanssikilpailun taistelijoista tulee 

todellisia elämäntaiteilijoita. Se on itsensä uuvuksiin 

tanssivien ihmisten kapina, jotka elävät ja hengittävät 

tanssikulttuuria.



Tarton Talvimusiikin festivaali

2.-10. tammikuuta 

www.facebook.com/

TartuTalvemuusikaFestival

Koulutanssin Tarton maakunnan 

osakilpailu

18.–19. tammikuuta

www.koolitants.ee

Tartu Vene Ball 

(Tarton venäläiset tanssiaiset)

21. helmikuuta

www.kultuuriaken.tartu.ee

Kansainvälinen balettiopistojen 

gaalakonsertti „Ballett, mu unistus“ 

(Baletti, unelmani)

28. helmikuuta

www.idatantsukool.ee

Nykymusiikin festivaali

6. -9.maaliskuuta

www.tmk.ee

Kaupunginosan festivaali Supilinnan 

päivät

20.–26. huhtikuuta 

www.supilinn.ee 

Tarton vähemmistökansojen festivaali

24.–25. huhtikuuta

www.tartu.ee/rahvakultuur

Japanilaisen animaatioelokuvan 

festivaali JAFF 

10.–19. huhtikuuta

www.animefest.eu

Muoti-Performance-Tanssi

9. toukokuuta 

www.artcol.ee/mpt

Karlovan kaupunginosan päivät

11.–17. toukokuuta 

www.karlova.ee

Tartu Võimlemispidu 

(Tarton voimistelujuhla)

2. kesäkuuta

www.tartuvoimlemispidu.weebly.com

Antoniuksen muotiesitys

12. kesäkuuta

www.lmk.ee

Voitonpäivä ja juhannusjuhla Raadin 

kaupunginosassa 

23. kesäkuuta

www.tartu.ee

Tarton kaupungin päivä

29. kesäkuuta

www.tartu.ee

Tanssi.Elokuva.Teatteri

5. -8. elokuuta

www.tantsuteater.ee

Valkosipulifestivaali

15. elokuuta

www.küüslaugufestival.ee

Pohjoismaiden sinfoniaorkesterin 

konsertti

2. syyskuuta

www.nordicsymphony.com

Tartu Rally 2015 

11.–12. syyskuuta

www.tarturally.eu 

Koolitants 2015 (Koulutanssi 2015) – 

festivaalin konsertti

24. lokakuuta

www.koolitants.ee

Tarton Syyspäivät 

12.–18. lokakuuta

www.studentdays.ee

Kansainvälinen miesten ITF 

tennisturnaus PAFF Open 

24. –31. lokakuuta

www.tartutennis.ee

X Taaderandi talisted: Lasten ja nuorten 

perintökulttuuripäivät

26. -28. marraskuuta

www.tartu.ee/rahvakultuur

Joulukaupunki Tartto

29. marraskuuta - 24. joulukuuta

www.joululinntartu.ee 

Pohjoismaiden sinfoniaorkesterin 

konsertti

4. joulukuuta

www.nordicsymphony.com

Joulumusiikin festivaali

1.-18. joulukuuta  

www.tmk.ee

1. Teaduskeskus AHHAA



Tiedekeskus AHHAA

Sadama 1, 51004 Tartu

(+372) 745 6789 (kassa), (+372) 515 6766 

ahhaa@ahhaa.ee

www.ahhaa.ee

Avoinna:

Su-to 10-19

Pe-la 10-20

A. Le Coq’in olut museo

Laulupeo pst. 15, 50050 Tartu

(+372) 7 449 726

(+372) 7 449 713

muuseum@alecoq.ee

www.alecoq.ee/meietegmised/ollemuuseum

Opastetut kierrokset yksittäisillä vieraille 

järjestetään torstaisin kello 14 ja lauantaisin 

kello 10, 12 ja 14. Ei ennakkovarauksia.

Opastetut kierrokset ryhmille (alk. 10 

osallistujaa) järjestetään ennakkovarauksilla. 

Kierrokset järjestetään tiistaisin, 

keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin 

ja lauantaisin kello 10, 12 ja 14. 

Ennakkovaraukset arkipäivin kello 8.00-16.30 

numeroon +372 7 449 726 tai sähköpostilla 

muuseum@alecoq.ee

Viron Urheilumuseo

Rüütli 15, 51007 Tartu

(+372) 730 0750

info@spordimuuseum.ee

www.spordimuuseum.ee

Avoinna: Ke-su 11-18

Tarton Leikkikalumuseo

Lutsu 8, 51006 Tartu

(+372) 7461 777

muuseum@mm.ee

www.mm.ee 

Avoinna: Ke-su 11-18

Tarton leikkikalumuseon Teatterin Koti

Lutsu 2, 51006 Tartu

(+372) 7461 460

teatrikodu@teatrikodu.ee

www.teatrikodu.ee

Avoinna: Näyttelyt ke-su kello 11-18, 

leikkihuone ke-su klo 11-16

Tarton yliopiston museo

Lossi 25, 51003 Tartu

(+372) 737 5674 

muuseum@ut.ee

www.muuseum.ut.ee

Avoinna: 

Touko-syyskuu ti-su T–P 10–18

Loka-huhtikuu ke-su K–P 11–17

Tarton yliopiston taidemuseo

Ülikooli 18, 50090 Tartu

(+372) 737 5384

kunstimuuseum@ut.ee

www.kunstimuuseum.ut.ee

Avoinna: 

Touko-syyskuu ma-la 10–18

Loka-huhtikuu ma-pe 11–17

Tarton tähtitorni

Lossi 40, 51003 Tartu

(+372) 737 6932

tahetorn@ut.ee

www.tahetorn.ut.ee

Avoinna: 

Touko-syyskuu ti-su 10–18

Loka-huhtikuu ke-su 11–17

Viron Painomuseo

Kastani 42, 50410 Tartu 

(+372) 5682 8117

gutenberg@trykimuuseum.ee

www.trykimuuseum.ee

Avoinna: Pe-su 11-18

Ennakkovarauksilla myös muina aikoina

Tarton Kaupunginmuseo

Narva mnt 23, Tartu 51009

(+372) 746 1911

info@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Avoinna: Ti-la 11-18

Oskar Lutsin kotimuseo

Riia 38, Tartu 50405

(+372) 746 1030

liivi@oluts.tartu.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Avoinna: Ke-la 11–17

Ma-ti ryhmävierailut ennakkovarauksella

Viron laulujuhjamuseo

Jaama 14, Tartu 51009

(+372) 746 1020

laulupeomuuseum@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Avoinna: Ti-la 12-18

KGB:n sellimuseo

Riia 15b, Tartu 51010

(+372) 746 1914, (+372) 746 1717

kgb@katarina.ee 

www.linnamuuseum.tartu.ee

Avoinna:

Loka-huhtikuu ti-la 11-16

Touko-syyskuu ti-su 11-16



1800-luvun Tarton kaupunkilaisen 

kotimuseo

Jaani 16, Tartu 51007

(+372) 7361 545

linnakodanik@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Avoinna:

Huhti-syyskuu ke-la 11-17, su 11-15

Loka-maaliskuu ke-su 10-15

Tarton Taidemuseo

Näyttelytalo: Raekoja plats 18, 51004 Tartto

Postiosoite: Vallikraavi 14, 51003 Tartto

(+372) 744 1920

rael@tartmus.ee

www.tartmus.ee

Avoinna:Ma-pe 9-17:30

Näyttelyt: Ke, pe-su 11-18, to 11-21

Tarton yliopiston kasvitieteellinen 

puutarha

Lai 38, 51005 Tartu 

(+372) 737 6180

botaed@ut.ee

www.ut.ee/botaed

Avoinna: Ma-su 10-17

Viron kansallismuseo

Näyttelytalo: J. Kuperjanovi 9, 50409 Tartto

(+372) 735 0445

erm@erm.ee

www.erm.ee

Avoinna: Ti-su 11-18

Viron kansallismuseon postimuseo

Rüütli 15, 51007 Tartu

(+372) 731 1450

postimuuseum@erm.ee

www.erm.ee/et/kylasta/Postimuuseum

Avoinna: Ke-su 11-18

Viron kansallismuseon Raadin 

kartanopuisto

Narva maantee 177, 51009 Tartu

(+372) 735 0442

erm@erm.ee

www.erm.ee

Avoinna: Ma-su 7-22

Paperimuseo

Kastani 42, Tartu 50410

(+372) 5557 2500

anne@paberimuuseum.ee

www.paberimuuseum.ee

Avoinna: Pe-la 11-17

Puolustusvoimien yhdistettyjen 

oppilaitosten museo

Riia 12, 51013 Tartu 

(+372) 717 6161, (+372) 5373 8484

kvuoa.muuseum@mil.ee

www.ksk.edu.ee/muuseum

Museovierailut ennakkovarauksella – ma-to 

10.00-16.30, pe 10.00-15.30

Viron maatalousmuseo

Pargi 4, Ülenurme, 61714 Tartumaa

(+372) 738 3819

epm@epm.ee

www.epm.ee

Avoinna: Ti-ke, pe-su-P 9-18, to 12-20

Viron ilmailumuseo

Veskiorg, Lange, Haaslava vald, 

62115 Tartumaa

(+372) 5026712

info@lennundusmuuseum.ee

www.lennundusmuuseum.ee

Avoinna: Huhti-syyskuu 10 – 18

Lokakuu 11-16

Museo on talvisin suljettu



Kalenteri on koottu 11.12.2014 Tarton kaupunginhallituksen 

kulttuuriosaston tiedossa olleiden tietojen pohjalta. 

Kalenterin laatijat eivät vastaa mahdollisista muutoksista 

tapahtumien ohjelmassa.
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