
 
 

 

 

 
    Stockholmis 3. septembril 2021 

 

Head EKK-liikmed ja kultuurihuvilised! 

 

Suvi on möödas ja aeg on vaadata, mida sügis meile pakub kultuuri seisukohalt. 

Juba poolteist aastat pole kultuurielu pandeemia tõttu saanud toimida nii nagu 

sooviksime ja oleme harjunud. Praegugi ei tea keegi täpselt, millisele arengule 

me vastu läheme – kas elu muutub normaalsemaks või tulevad uued piirangud. 

 

Siiski näib, et nüüd on suuremad võimalused jälle kohtuda, tegevust läbi viia ja 

sellest osa võtta. Eriti kehtib see nendele, kes omad vaktsiinid on kätte saanud.  

 

Võttes arvesse praegust olukorda, mis tundub vabam, kui varem, aga kus me 

siiski peame tegutsema ettevaatlikult ja läbimõeldult, on EKK raames sügiseks 

plaanis mitmed üritused. 

 

Jooksvalt on kavas kunstinäitused Eesti Majas, esimene nendest avatakse reedel, 

10. septembril kl. 17.00.  

 

Suurem EKK ettevõtmine läinud poole aasta jooksul on olnud filmi tegemine 

luuletaja Kalju Lepiku ainetel tema 100-aasta juubeli puhul, mis õieti leidis aset 

juba eelmisel aastal. Film hakkab valmima ja sügisel on plaanis seda näidata 

meie publikule Eesti Majas.  

 

Alljärgnevalt leiate loetelu siiamaani plaanis olevatest üritustest. Tutvustame 

igat üht lähemalt selle eel EKK koduleheküljel (www.kultuurikoondis.se) ja 

avaldame hiljem ka järelkaja. 

 

Hoiame pöialt ja loodame, et lähenev hooaeg (21/22) annab meile senisest 

rohkem võimalusi kohtumisteks ja kultuurilisteks elamusteks EKK raames. 

Ütleme kõikidele EKK liikmetele ja teistele kultuurihuvilistele tere tulemast 

meie üritustele! 

 

Jaan Seim, EKK esimees 

 

 
 

 



 

 

Reede 10. september kl. 17  Meelya Klimsoni näituse avamine  

                                                                     Näitus jääb avatuks 14. oktoobrini. 

 

Laupäev 18.september kl. 17.30                Yoko Alenderi raamatu ”Urmas            

Alender” esitlus koostöös RELi  

ja Eesti Suursaatkonnaga Stockholmis. 

 

16. – 21. oktoober                            Svenska Odlingens Vänner: 

Näitus ”Aibotapeten 2”  

 

Reede 29. oktoober kl.17                                    Ilon Wiklandi näituse avamine.

                                         Sõnavõtuga esineb Mark Leven- 

                                                              good ja kunstniku tütar.   

                                                                          Üritus nõuab eelregistreerimist  

                                                              ja toimub rootsi keeles. 

 

Reede 26. november kl. 17         Jõulusalongi avamine ja advendikohvi 

 

Laupäev 27. november kl. 11           Jõululaat koostöös REL Stockholmiga 

 

Pühapäev 5. detsember kl.15                                Film ”Kalju Lepiku jälgedes” 

Üritus nõuab eelregistreerimist. 

 

Kõik üritused leiavad aset Stockholmi Eesti Majas, Wallingatan 34, 111 24 

Stockholm seltskondlikes ruumides I korrusel. Uksekood 8591 + suur klahv. 

 

EKK büroo on 14. septembrist avatud esmaspäevast – neljapäevani kl.12 – 15. 


