Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12. põimukuul 2012.

Riidi, 10. põimukuu päiv.
11.00 Buss Võrolt Harglõdõ Võro keriguplatsilt ja Valga bussijaamast.
Bussisõidu iist Valgast tulõ massa 2 ja Võrolt tullõn 3 eurot.
12.00 Kokkosaaminõ, kirjapandminõ koolimaja man, magamisõkotussidõ otsminõ.
12.30 Lõunasüük koolimajan.
13.00 Suvõülikooli vallalõtegemine koolimaja man.
Tervütäse Harglõ maakultuurimaja laulutsõõri laulja.
Talna Võro Seldsi naisi lauluansambli Liiso tervütüs.
Mõtlõmistiatri tutvustus.
Käüdäs kalmuaian Harglõ kihlkunna kivi man.
Kultuurimaja man inne loengit tutvustadas vahtsõt teedüstahvlit paikkundligu kaardi ja teedüsega.
14.30 – 18.00 Loengu kultuurimajan: Harglõ kihlkund vanast ja parhilla.
14.30 Toomas Kiho. Harglõ tekütämine: Harglõ rikkusõ ja näide kestmine (Hargla tekitamine: Hargla
väärtused ja nende kestlikkus).
15.00 Mariko Faster ja Evar Saar. Harglõ kihlkunna keelest ja kotussõnimmist.
15.30 Taavi Pae. Mõnistõ kihlkunna edenimmist ehk kuna elli Mehka ja Hipp? (Mõniste kihelkonna
eesnimedest ehk kunas elasid Mehka ja Hipp?)
16.00 Kohvi- ja tsäivahe kultuurimajan.
16.30 Janika Oras. Harglõ kihlkunna rahvalauligu (Hargla kihelkonna rahvalaulikud).
17.00 Ahto Raudoja. Kuis vannu huunit mõistligult üles praavita?
17.30 Marju Kõivupuu ja Silva Ranniku. Harglõ kihlkunna rahvarõiva ja naidõ kandminõ.
18.00 Õdagusüük koolimajan.
19.00 Kirändüs- ja näütemänguõdak kultuurimajan.
- Kohaligu rahva näütemäng „Kedä võtta, kedä jättä“.
- Mõtlõmistiatri edimädse päävä tüü tutvustus.
- Talna Võro Seldsi näütemäng ”Mattklaasist kirst”
- Kirändüsõdak Indrek Harglaga.
Kinkal viil joudu ja tahtmist om, saa perän kultuurimaja tulõkotussõ man istu.
Riididse päävä latsiprogramm koolimaja man 14.30 – 18.00.
14.30 Võro keele oppus. Oppasõ Egle Vodi ja Triin Rõõmusoks.
16.00 Meisterdämine. Oppasõ Hele Zilmer, Anita Maran, Angela Saar.
17.30 Rahvalaulu. Oppas Janika Oras.
Terve riididse latsiprogrammi aigu näütäs Kõivupuu Kaarli huviliisile teppo-tüüpi lõõtspilli ja karmoškat,
vast õnnõstus mõnõl väiku viisijuppki selges saia! Kinkal om, võtku uma pill üten!

Puulpäiv, 11. põimukuu päiv.
8.00 Hummogusüük koolimajan.
9.00 – 12.00 Loengu kultuurimajan: Võromaa kirändüsest. Harglõ kandi ao- ja kodoluust.
9.00 Ene Teemägi ja Silva Ranniku. Harglõ kooli aoluust.

9.30 Marju Kõivupuu. Harglõ kandi rahvaluulõst, uskmiisist, luudusliisist pühäkotussist ja ristipuiõst.
10.00 Kohvi- ja tsäivahe kultuurimajan.
10.30 Tiia Allas. 20 aastakka Kauksi Ülle loominguga ehk ärtundmiisi taa tii päält.
11.00 Hasso Krull. Võromaa ja võrokeelitsest kirändüsest.
11.30 Valdur Raudvassar. Alfred Käärmann – legendaarnõ Harglõ mõtsaveli.
Mõtlõmistiatri edimäne puulpääväne ülesastminõ.
Puulpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 12.00.
Esmaabioppus. Oppas Aina Pääro.
Hobõsõsõit suuvjilõ. Hobõsõmiis om Kalev Raudsepp.
Terve puulpäävädse latsiprogrammi aigu näütäs Kõivupuu Kaarli huviliisile teppo-tüüpi lõõtspilli ja
karmoškat, vast õnnõstus mõnõl väiku viisijuppki selges saia! Kinkal om, võtku uma pill üten!
12.00 Lõunasüük koolimajan.
13.00 – 18.00 Ekskursiooni ja matka.
Tan jaetas seltskund katõs ja perän vaihtadas seltskundõ. Vaihtus om kell 15.30.
- Bussiga sõit Koivaliina ja Taheva mõisahe – Juhatasõ Taavi Pae ja Marju Kõivupuu.
- Jalaga käük Harglõn – kalmuaid, apteek, kerik jne – Juhatas Üllar Kadai.
- Ette teedä andnuilõ kanuusõit.
18.00 Võrokeeline jumalateenistüs Harglõ kerikun. Külli Salumäe ja Toivo Hollo.
19.00 Õdagusüük koolimajan.
20.00 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.
- Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit.
- Mõtlõmistiatri tõnõ ülesastminõ puulpäävädsel pääväl.
- Kaias vahtsõt lühifilmi „Savvusann vanal Võromaal“.
- Harglõ kooli latsi näütemängu „Kaupmiis Tuutu ja Kratu„ ja „Bussijaaman“.
- Talna Võro Seldsi naisi lauluansambli „Liiso“ etteastminõ.
- Taheva valla latsi rahvatandsurühmä etteastminõ.
- Sõs esines paigapääline naisi rahvatandsurühm, kiä joba kõiki simmani alostusõs tandsma kutsva.
Simmanit vidä Laube Kadri üten Pillilaagri Pundiga.

Pühäpäiv, 12. põimukuu päiv
8.00 Hummogusüük koolimajan.
9.00 – 10.30 Tsihilöüdmisega (orienteerumisega) matk Harglõ kooli lähkün.
Matka ettevalmistaja om Toivo Kotov, kiä alostusõs rata, tsihilöüdmist ja kaardilugõmist lühkült oppas. Tett
om kats marsruuti: pikemb ja lühemb, et inemise saassi uma jovvu perrä hindäle parra valli. Taa läbi tetä om
kõigilõ joudumüüdä!
Kiä tsihilöüdmise-matkalõ ei taha minnä, saa kävvü kaeman ökoküllä. Juhatas Kalev Raudsepp. Buss
ökoküllä lätt kell 9.00 Harglõ kooli mant.
10.30 Kohvi- ja tsäivahe koolimajan.
11.00 – 12.00 Loengu koolimajan: Võro liikmine: suuna ja tsihi.
11.00 Kaido Kama. Võrokõisi lipu konkursist.
11.30 Rainer Kuuba. Võro instituudi tsihi ja tsihikese.
Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 11.00 – 12.00.
Hummogupoolõ kooni kellä 11ni om latsilõ tsihilöüdmine üten suuriga.
11.00 Rahvalaulu. Oppas Janika Oras.

12.00 Suvõülikooli kinnipandminõ koolimaja man.
Umakeelitse laulu Harglõ kooli latsilt.
Mõtlõmistiatri lõpõtus-ülesastminõ.
Kokkovõtmisõ-kõnnõ.
12.30 Lõunasüük koolimajan ja kodosõit.
13.30 Buss Võrolõ koolimaja mant (3 eur). Valka lätt kell 12 kohalik buss (pilet 1,78).
Muu suvõülikooli teedüst:
Suvõülikooli aigu tetäs koolimajan viil umakeelist mõtlõmistiatrit.
Tuud vidävä: Alvar Vodi (Haanimiihhi Nõvvokogo), Riho Lehiste (judoklubi Rei ja judotiatri), Kadi
Kronberg (Pikäkannu Kooli Arõndusselts) ja Agu Vissel (Võro Selts VKKF). Üten tegemä oodõtas kõiki
huviliisi suvõülikoolist!
Mõtlõmistiatri (vai osalustiatri vai improvisatsioonitiatri) man om kolmõ sorti tegemiisi: mõttõtalgu
ja ettevalmistus ülesastmises; ülesastmise-ettenäütämise rahvalõ; metodoloogiline reflektsioon, (kriitiga ja
tagasikaemine).
Üts
targutus
stiilijuhatusõs
(transensustiatri):
https://docs.google.com/present/view?id=djsp962_66c9xqh7x3
Tulõmuisi kantas rahvalõ ette improvisatsioonitiatri muudu umbõs 5-15 min pikkuisi ülesastmiisiga.
Ülesastmiisi tulõ vast viis: 1. üleskutsõ suvõülikooli alostusõ aigu, 2. riidi õdagu, 3. ja 4. puulpäävä,
5. pühäpäävä.
Mõtlõmistiatrit kõrraldas Agu Vissel, tel 53998477, agu.vissel@gmail.com.
Üüd saa olla koolimajan. Magamisõs tarvilinõ kraam (madrats, tekk) piät hindäst üten olõma. Telki saa
koolimaja man.
Kontakt kooli man üümaja ja muu elokõrraldusõ jaos: Juta Kond (tel 5346 1955,
jutakond@gmail.com) ja Ene Teemägi (tel 5346 9918, ene.teemagi@mail.ee).
Kiä taht, või hindäle esi otsi üümaja mõnõn Harglõ kandi turismitalon:
Hargla jahimaja (Andres Rõõmus, tel 516 3302, andresroomus@hot.ee), Niidu turismitalu (Aliise Kond, tel
5386 5604), Kaldavere OÜ hostel (Andres Maisla, tel 5303 0150) ja Nakatu turismitalu (tel 513 4024,
info@nakatu.ee).
Süvvä saa Harglõ kooli sööklan.
Ette teedäandjilõ mass kolmõ päävä süük (7 söögikõrda) 15 eurot, latsilõ alla 10 aastaga 8 eurot.
Noilõ, kiä hindäst ette teedä ei anna, mass kolmõ päävä süük kokku 18 eurot. Üts süük (õdak, lõuna) eräle
ostõn mass 3 eurot. Söögitalongõ saa suvõülikooli teedüsletist. Söögi iist saa massa kotussõpääl sularahan.
Nuu, kiä hindäst ette teedä ei anna, piät arvõstama tuuga, et süvvä ei pruugi jakkuda ja sõs tulõ ellä
uma leeväkoti pääl.
Harglõ maakultuurimajaga saman huunõn om ka puut, miä suvõülikooli aigu ka vallalõ om.
Umast söögisoovist tulõ ildampa 7. põimukuus teedä anda kokk Heli Saagilõ (tel 517 1041,
heli.saag@mail.ee).
Suvõülikooli teedüslett ja kirjapandminõ. Inne suvõülikooli alostust om kirjapandminõ ja söögitalongõ
jagaminõ koolimaja man. Edespite om teedüslett üten raamadumüügi, kirjapandmisõ ja söögitalongõga
kultuurimaja man.
Teedüsletin om terve suvõülikooli aigu Indrek Hargla ja Marju Kõivupuu raamatide müük (Varrak)
– saa osta ja autogrammi küssü!
Teedüslett kultuurimaja man om vallalõ:
- Riidi 14.30 – 18.00
- Puulpäävä 9.00 – 12.00 ja 19.00 – 20.00.
- Pühäpäävä teedüsletti inämb vallalõ ei tetä!
Suvõülikooli aigu om kultuurimajan kohvik! Tuu iist hoolitsasõ kohaligu inemise: Harglõ Maanaisi Klubi
ja Taheva asenduskodo latsõ ja kohvik om vallalõ:
- Riidi 16.00 – 22.00.
- Puulpäävä 10.00 – 12.00 ja 20.00 – 22.00.
- Pühäpäävä inämb kohvikut ei olõ, a päält tsihilöüdmise-matka om väiku kohvivahe koolimajan õks.
Saman majan kultuurimajaga om puut, miä om vallalõ:

Riidi ja puulpäävä kooni 22.00.
Pühäpäävä kooni kellä 17.00.
Suvõülikooli latsikoolitus om koolimajan vai koolimaja man. Latsikoolitusõ kõrraldaja omma: Hele Zilmer
(tel 528 9356), Anita Maran (tel 5647 8995) ja Angela Saar (tel 5831 7529).
Puulpäävä ekskursioonõ aigu saava suuvja minnnä kanuusõidulõ. Tuu iist piät esi massma ja ildampa
riidi õdagus ette teedä andma. Kontakt: Punda talu peremiis Uno Teemäe, tel 528 6496.
Terve suvõülikooli ao omma kultuurimajan vallalõ näütüse kohaligu käsitüü ja Taheva ja Harglõ kandi
valla elomaiuga.
Kõrraldaja omma Harglõ kandi inemise Harglõ Maakultuurimajast, Harglõ Koolist ja latsiaiast, Harglõ ja
Koikküla Raamatukogodõst, Harglõ Maanaisi Seldsist, MTÜ Parmu Ökoküläst, EELK Harglõ Kogudusest,
Taheva vallavalitsusõst, Võro Seldsist VKKF ja Võro Instituudist.
Suvõülikooli tugõva rahaga Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri keskusõ Vana
Võromaa kultuuriprogramm, Taheva vallavalitsus ja Valgamaa Partnerluskogu LEADER programmist.
Kontakti:
Pääkõrraldaja Monika Rogenbaum vallavanem@taheva.ee, tel 510 98 22
Rektor Marju Kõivupuu kpuu@tlu.ee, tel 509 86 58
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