
OMETI! 
 
Pandeemia ei ole läbi ja covid pole ühiskonnast kadunud. Siiski on olud nüüd tänu vaktsiinile 
teised ja EKK on saanud alustada sügishooaega enam-vähem normaalsel viisil. Ometi! Küll me 
oleme oodanud! 
 
Septembris toimusid kaks üritust Eesti Majas. Esimene nendest oli Meelya Klimsoni näituse 
avamine, kuhu kogunes arvukalt publikut nautimaks kunstniku suurejoonelisi akrüülmaale. 
Teine oli eesti legendaarse rokkmuusiku Urmas Alenderi raamatu tutvustamine. Raamatu on 
koostanud ja tutvustust juhatas Urmase tütar Yoko Alender, Eesti riigikogu liige, kes parajasti 
viibis Stockholmis.  
 
Oktoober algas uue näitusega – seekord eestirootslaste võimsa kaheosalise Aibotapeediga, mis 
seisab üleval Eesti Maja näituse ruumis. 
 
Lähiajal – 29. oktoobril toimub Ilon Wiklandi juubelinäituse avamine. Tegemist on 
edasilükkunud näitusega, mida kavatsesime korraldada juba eelmisel aastal seoses kunstniku 
90-aasta juubeliga. Nüüd saame näitust läbi viia ja see tõotab tulla väga huvitav. Meil on 
võimalik näidata terve sari Ilon Wiklandi ainulaadseid ja seni vähe esitatud töid kunstnikule 
omases stiilis. Näitus on avatud kõikidele huvilistele novembri lõpuni. Palun vaadata eri 
kuulutust EKK koduleheküljel.  
 
Mida veel? Traditsiooniline jõulusalong eesti kunstnike töödega avatakse 26. novembril. 
Tulemas on teise juubilari – luuletaja Kalju Lepiku filmi näitamine 5. detsembril kl. 15.00 Eesti 
Maja suures saalis. Film on laiahaardeline eksposee luuletaja elust ja loomingust, kus esinevad 
etlejad, lauljad, muusikud, teised luuletajad ja kirjandusteadlased ja äratab publiku hulgas 
kindlasti suurt huvi. 
 
Eesti kultuuri oluliseks propageerijaks ja esitajaks Rootsis on Eesti Kultuuri Koondis. Leidub 
aga ka teisi tegijaid. Siinkohal tahaks mainida Eskilstuna Eesti Seltsi, kelle eestvõtmisel on 
üleval eesti naispagulaskunstnike näitus ”Naised”. Näitust, kus on välja pandud 22 kunstniku 
tööd, saab vaadata Ebelingmuuseumis Torshällas kuni 31. oktoober. 
 
14. detsembril kl. 19.00 Jakobi kirikus Stockholmis on võimalik nautida kahe Stockholmis 
tegutseva eesti koori – Naiskoor ja Segakoor – jõulukontserti. Kavas on Luutsiaprogramm, 
Maarjamuusika ja jõululaulud. Koorid ütlevad kõigile tere tulemast! 
 
Eesti Kultuuri Koondise panus eesti kultuurile Rootsis on võimalik tänu meie liikmetele. 
Liikmete arv on rõõmustaval kombel tõusnud ja on nüüd 150 ringis. Ruumi on aga veel palju ja 
kõik, kes tahavad eesti kultuuri toetada ja EKK tegevusest osa võtta on teretulnud ennast 
liikmeks registreerima. Palume selleks ära täita vastav ankeet EKK koduleheküljel 
www.kultuurikoondis.se Liikmeks võivad astuda kõik huvilised, ka need, kes ei räägi eesti 
keelt. Meil on kavas hakata rohkem pöörduma ka rootsikeelse publiku poole ja loodame sellega 
laiendada oma liikmeskonda veelgi. 
 
Nüüd aga soovime EKK poolt kõigile head jätkuvat kultuurilist sügispoolaastat! 
 
Jaan Seim 
Eesti Kultuuri Koondise esimees     

http://www.kultuurikoondis.se/


 
ÄNTLIGEN 

 
Pandemin är inte över och covid finns kvar i samhället. Ändå har situationen förändrats tack 
vare vaccinet och Estniska Kultursamfundet (EKS) har kunnat starta höstterminen på 
sedvanligt sätt. Äntligen! Som vi har väntat! 
 
Två evenemang ägde rum i september i Estniska huset. Först hade vi utställning med Meelya 
Klimsons stort upplagda akrylmålningar som en talrik publik kunde avnjuta på vernissagen. 
Därefter var det dags för presentation av en bok om den estniska rocklegenden Urmas Alender. 
Boken är sammanställd och presenterades av Urmas dotter Yoko Alender, ledamot av Estlands 
parlament på besök i Stockholm. 
 
Oktober började med ännu en utställning. Den här gången presenterades estlandssvenskarnas 
stora och mäktiga Aibotapet i två delar som nu finns att beskåda i Estniska husets 
utställningssal.  
 
Inom kort, den 29 oktober, är det dags för Ilon Wiklands jubileumsutställning. Utställningen 
blev uppskjuten från förra året då den var planerad för att fira konstnärens 90-årsjubileum. Nu 
kan vi genomföra utställningen som har förutsättningar att bli högintressant. Vi kommer att 
kunna visa en hel serie av Ilon Wiklands unika och hittills relativt okända arbeten i en för 
konstnären typisk stil. Utställningen kan besökas till slutet av november. Se särskild annons på 
EKS hemsida. 
 
Vad mer? Den traditionella julsalongen med arbeten av estniska konstnärer öppnar den 26 
november. En film om ytterligare en jubilar – poeten Kalju Lepik – kommer att visas den 5 
december kl 15.00 i stora salen i Estniska huset. Filmen är en bred exposé om poetens liv och 
skapande under medverkan av diktläsare, sångare, musiker, andra poeter och 
litteraturkännare och vi är övertygade om att den kommer att vara av intresse för en stor 
publik.  
 
Estniska Kultursamfundets uppgift är att propagera för och presentera estnisk kultur i Sverige. 
Det finns förstås också andra som arbetar med detta. Så har Eskilstuna Estniska Förening 
anordnat en utställning med verk av 22 estniska kvinnliga konstnärer i exil ”Naised”. 
Utställningen kan ses på Ebelingmuseet i Torshälla till och med 31 oktober. 
 
Den 14 december kl 19.00 i St Jacobs kyrka i Stockholm kan man avnjuta en konsert med 
Stockholms Estniska Damkör och Blandade Kör som framträder med Luciatåg samt ett 
program med Mariamusik och julmusik. Körerna hälsar alla varmt välkomna! 
 
Estniska Kultursamfundets arbete för estnisk kultur i Sverige är möjlig tack vare våra 
medlemmar. Medlemsantalet har glädjande nog vuxit och uppgår nu till ca 150 personer. Det 
finns förstås plats för ännu flera och alla som vill stötta estnisk kultur och EKS:s verksamhet är 
välkomna att anmäla sig som medlemmar. Enklast gör man det genom att fylla i anmälan på 
EKS:s hemsida www.kultuurikoondis.se Alla kan bli medlemmar, även de som inte talar 
estniska. Vi planerar att i mån av resurser göra presentationer och genomföra evenemang även 
för en svenskspråkig publik och hoppas därigenom kunna bredda medlemskapet ytterligare i 
framtiden. 
 

http://www.kultuurikoondis.se/


Nu önskar vi från EKS alla en fortsatt skön kulturell höst! 
 
Jaan Seim 
EKS ordförande  
 
 
 
 
 


