
 
 

 

 

 

 

 

    Stockholmis 15. septembril 2022 
 
 
 

EESTI KULTUURI KOONDIS 60 
 
 
Eesti Kultuuri Koondis alustab uut, 22./23. aasta hooaega, mille jooksul tähistame ka EKK kui 
organisatsiooni 60-aasta juubelit. EKK asutati teatavasti 2. veebruaril 1962. a. 
 
Teadagi on Eesti kultuuri edendamine ja esitamine alati olnud EKK südameasjaks. 1962. a-l kui 
EKK loodi oligi peamiseks funktsiooniks toetada eesti kirjanikke, kunstnikke, muusika- ja 
teatriinimesi, kes olid tulnud pagulusse, nii et nad saaksid oma loomingulist tegevust jätkata 
ka võõrsil. Ajad aga muutuvad ja küsimus on millise eesti kultuuriga me peaksime tänapäeval 
tegelema? Kas sellega, mida luuakse ja on loodud Rootsis ja mujal väljaspool Eestit või sellega, 
mis sünnib ja elab Eestis? Või kombinatsioon mõlemist? 
 
Kumb pakub rohkem huvi – kas rootsieesti kultuuriloojate juubelid või üritused, kus tuleb 
esitamisele Eestis loodud kultuur? Või tuleks ka siin leida kuldne kesktee? 
 
Selge, et EKK piiratud ressursside juures, kus organisatoorne töö toimub ideelisel alusel ja 
esinejatele saab ainult maksta väga tagasihoidlikke honorare, on väga raske järgida mingit 
kindlat strateegiat. Tuleb tegutseda natuke nii kuidas parajasti olud võimaldavad. 
 
Siiski on meie soov tuua esile neid eesti kultuuriloojaid, kes elavad ja on elanud Rootsis nii et 
nende töö ei vajuks unustuse hõlma. Seda tööd saame teha ka koostöös esinejatega Eestist.  
 
Teine EKK püüe on tutvustada ja esitada tänapäeva Eesti kultuuri nii palju kui võimalik, kus 
iganes see eksisteerib.  
 
Nende mõtetega alustame EKK 61. tegevusaastat ja loodame, et meie liikmed ja teised 
huvilised leiavad alljärgnevast ürituste kalendrist nii mõndagi huvitavat.    
 
Jaan Seim, EKK esimees 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

    Stockholm den 15 september 2022 
 
 
 

 

ESTNISKA KULTURSAMFUNDET 60 
 
 
Estniska Kultursamfundet (EKS) står inför en ny säsong (22/23) under vilken vi också firar 
organisationens 60-årsjubileum. EKS grundades, som bekant, den 2 februari 1962.  
 
För EKS har alltid uppmuntran till och framförande av estnisk kultur varit en hjärtesak. EKS 
bildades 1962 för att stötta estniska författare, konstnärer, musiker och teaterfolk som hade 
gått i exil i Sverige, så att de skulle kunna fortsätta sitt skapande arbete även utanför 
hemlandet. Tiderna förändras och frågan är vilken form av estnisk kultur borde vi arbeta med 
idag? Den som skapas och har skapats i Sverige och andra länder utanför Estland, eller den 
som uppstår och lever i Estland? Eller en kombination av de båda? 
 
Vilket väcker störst intresse – sverigeestniska kulturskapares jubileer eller evenemang där 
kulturen i Estland presenteras? Eller borde man försöka hitta en gyllene medelväg även här? 
 
Med tanke på EKS begränsade resurser där allt organisatoriskt arbete sker ideellt och de som 
framträder vid våra evenemang bara får ett litet symboliskt arvode, är det mycket svårt att 
följa en bestämd strategi. Man får helt enkelt laga efter läge. 
 
Vår önskan är ändå att lyfta fram estniska kulturskapare som lever och har levt i Sverige så att 
deras arbete och verk inte faller i glömska. Det kan vi också göra i samarbete med 
framträdanden från Estland.  
 
Den andra ambitionen i EKS arbete är att i möjligaste mån presentera och framföra estnisk 
kultur oavsett var den härstammar ifrån. 
 
Med dessa tankar går vi nu in i EKS 61 verksamhetsår och hoppas att våra medlemmar och 
andra intresserade hittar något av intresse i vårt kalendarium nedan inför hösten. 
 
Jaan Seim, ordförande EKS 
   
 
 



 

 

 
Utställningar i EKS utställningslokal i Estniska Huset i Stockholm 
 
9 – 28 sep Silvia Leitus akvarellkonst 
 
30 sep – 19 okt Jüri Arraks grafikkonst 
 
21 okt – 23 nov Estniska Kören i Stockholm - utställning med anledning av körens 20-
årsjubileum 
 
26 nov - januari Julsalong 
 
EKS jubileum 24/9 
 
24 sept.  Estniska Kultursamfundets kulturdag – heldagsevenemang för hela familjen i 
Estniska Huset. På programmet står workshops där man kan prova på olika kulturella och 
skapande verksamheter. 
Dagen avslutas med en unik konsert kl. 17.00 i stora salen i Estniska Huset där de 
professionella violinisterna, syskonen Jaan, Rein och Ingela Ader framträder med eget 
program. 
Mer information om program och anmälan kommer på EKS hemsida www.kultuurikoondis.se 
 
Konserter i Stockholm 
 
22 okt kl. 20.30 Scala jazzklubb Wallingatan 34 där sångaren Liisi Koikson framträder med sitt 
band inom ramen för Stockholm jazzfestival 
 
12 nov kl. 16.00 Storkyrkan Uruppförande av tonsättaren Urmas Sisasks verk Gloria Patri II 
(Stjärnornas mysterium). Verket framförs av St. Jacobs Kammarkör under ledning av Gary 
Graden 
 
19 nov kl. 15.00 Adolf Fredriks kyrka Jubileumskonsert (20 år) med Stockholms Estniska Kör 
 
Under planering 
 
9 dec kväll Estniska Huset Dirigenten, pianisten, redaktören för den estniska kulturtidskriften 
Teataja Harri Kiisk 100 - seminarium och minneskväll med gäster från Estland. 
 
 
 



 

 

 
Näitused EKK näituseruumis Stockholmi Eesti Majas 
 
9. – 28. sept. Silvia Leitu akvarellide näitus 
 
30. sept. – 19. okt.  Jüri Arraku graafika näitus 
 
21. okt. – 23. nov. Stockholmi Eesti Segakoori 20-aasta juubelinäitus 
 
26. nov. jaanuarini Jõulusalong 
 
 
EKK juubeli tähistamine 24/9 
 
24. sept. Eesti Kultuuri Koondise kultuuripäev –  
kogu päeva ja kogupere üritus Eesti Majas. Kavas töötoad jms, kus on võimalik proovida 
erinevaid loovaid tegevusi.  
 
Päev lõpeb ainulaadse kontserdiga kl. 17.00 Eesti Maja suures saalis, kus esinevad 
professionaalsed viiuldajad, vennad ja õde Jaan, Rein ja Ingela Ader oma programmiga. Täpne 
info kava ja registreerimise kohta EKK koduleheküljel www.kultuurikoondis.se 
 
 
Kontserdid Stockholmis 
 
22. okt. kl. 20.30 Scala jazzklubi Wallingatan 34 laulja Liisi Koikson esineb oma bändiga 
Stockholm jazzfestivali raames 
 
12. nov. kl. 16.00 Suurkirik (Storkyrkan) helilooja Urmas Sisaski uudisteose Gloria Patri II 
(Tähtede müsteerium) esiettekanne. Esitavad Jakobi Kammerkoor Gary Gradeni juhatusel  
 
19. nov. kl. 15.00 Adolf Fredriku kirik Stockholmi Eesti Segakoori 20-aasta juubelikontsert.    
 
Plaanimisel 
 
9. dets. õhtul Eesti Majas dirigent, pianist, ajakirja Teataja toimetaja Harri Kiisk 100 – seminar 
ja mälestusõhtu koos külalistega Eestist. 
 
 
 

http://www.kultuurikoondis.se/

