
Vanhankaupungin päivät 
30. toukokuuta – 6. kesäkuuta
www.vanalinnapaevad.ee

Koko vanhankaupungin valtaava tapahtuma 
kuuluu Tallinnan suurimpiin vuosittain. Luvassa 
musiikkia, keskiaikaa, katutapahtumia ja mark-
kinahumua. Tänä vuona festivaalin painopiste 
on ympäristöasioissa ja teemana on Vihreän 
kaupungin juhla.

Tallinnan kukkaisfestivaali
3.6.–6.10.2009
www.lillefestival.tallinn.ee

Tornien aukion puistossa järjestetään tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa Tallinnan kukkaisfestivaali. 
Tapahtuman teemoina ovat 2000-luvun hyötytar-
ha sekä Keskiaikainen puutarha. Tornien aukiolle 
rakennetaan 31 festivaalin teemoja noudattelevaa 
koristepuutarhaa. Perjantaisin kesä–elokuussa on 
luvassa ohjelmaa ja illan päätteeksi konsertti klo 
18.00. Sisäänpääsy maksuton.

Kesäyön tähdet
5.–13. kesäkuuta
www.opera.ee

Perinteinen Kesäyön tähdet -festivaali Viron 
kansallisoopperassa. Festivaalin ohjelmaan kuu-
luvat oopperat Wallenberg, Naamiaishuvit, Tosca, 
Tristan ja Isolde sekä baletit Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä, Joutsenlampi ja Kolme musketti-soturia.
 
Laulu- ja tanssijuhlat hengitetään yhdessä 
2.–5. heinäkuuta
www.laulupidu.ee

Kymmenettuhannet kuorolaulajat ja kansantans-
sijat esiintyvät virolaisen kansankulttuurin suur-
festivaaleilla, jotka pidetään viiden vuoden välein. 
Älä ohita tätä!

Õllesummer
8.–12. heinäkuuta
www.ollesummer.ee

Laulukentällä järjestettävä Õllesummer on suu-
rin ulkoilmatapahtuma koko Baltiassa: yli 10 esiin-
tymislavaa tarjoavat artisteja Virosta ja muualta, 
luvassa on paljon ohjelmaa lapsille sekä ravin-
toloita ja baareja aikuisille. 

Keskiaikaiset markkinat
9.–12. heinäkuuta
www.folkart.ee

Aitoa keskiajan tunnelmaa, musiikkia, työpajoja, 
puuhaa lapsille ja mestarillisia käsitöitä.
  
TALLINN2011 ESITTELEE:

Tallinnan Meripäivät   
17.–19. heinäkuuta
www.tallinnamerepaevad.ee 

Tallinnan meripäivät on mukaansatempaavalla ja 
monipuolisella ohjelmalla varustettu meriaiheinen 
perhetapahtuma kaikille tallinnalaisille ja Tallin-
nan-kävijöille. 

Kansainvälinen urkufestivaali
31. heinäkuuta–9. elokuuta
www.concert.ee

Urkufestivaalin suurimpia vetonauloja on tilaisuus 
päästä kokemaan Tallinnan historiallisten kirk-
kojen akustiikka ja tunnelma. 

Birgitta-festivaali
13.–23. elokuuta
www.birgitta.ee

Ainutlaatuisen luostarifestivaalin ohjelmassa on 
suuria oopperoita ja baletteja, oratorio, rituaalin-
en spektaakkeli sekä konsertti, jossa sekoittuvat 
klassinen musiikki ja jazz. Tämänvuotiset vierail-
evat esiintyjät ovat Moskovan valtiollinen akate-
eminen klassinen balettiteatteri, Moskovan oop-
perateatteri Helikon sekä U-Theatre Taiwanista. 
Musiikin suurtapahtuman taiteellisena johtajana 
on Eri Klas.

Liput: www.piletilevi.ee. 1.06.2009 alkaen Lippu-
palvelun myyntipisteissä kautta Suomea ja  
www.lippupalvelu.fi 

Luostaripäivä Piritan luostarissa 
15. elokuuta
www.piritaklooster.ee

Luostaripäivää vietetään 15.8., sillä tuona päivänä 
luostari vihittiin käyttöön vuonna 1436. Koko per-
heen tapahtuma kestää klo 11–18, sisäänpääsy on 
maksuton. On käsityömyyntiä, laulu- ja tanssies-
ityksiä sekä tarjolla vanhojen reseptien mukaan 
valmistettuja herkkuja.

August Dance Festival
elokuu
www.saal.ee

Kuukauden verran kansainvälisen nykytanssin 
trendejä Kanutin killan saalissa.

V Tallinnan kamarimusiikkifestivaali
9.–22. elokuuta

Klassisen musiikin konsertteja Tallinnan vanhois-
sa kirkoissa ja historiallisissa konserttisaleissa, 
esiintyjinä Viron eturivin solistit ja kokoonpan-
ot. Jaetaan myös vuotuispalkinnot Nuori laula-
ja 2009, Nuori muusikko 2009 sekä Nuori kapel-
limestari 2009.

Credo
17.–29. syyskuuta
www.festivalcredo.com

Ortodoksisen kirkkomusiikin festivaali on 
omistettu Neitsyt Marian syntymäjuhlalle. Sekä 
vanhaa että uutta musiikkia Tallinnan kirkoissa.
 
Arts & Lights 
25.–27.syyskuuta
www.edl.ee/en

Viron muotoilijaliitto järjestää kolmipäiväisen 
tapahtuma, jossa taide ja valo löytävät toisensa 
eri puolilla kaupunkia. Arts & Lights huipentuu 
Designyöhön: tapahtuman kantava idea valtaa 
hieman epätavallisempiakin kohteita, kuten van-
hankaupungin torneja ja entisen sähkölaitoksen.

Lipunmyynti: Piletilevi  www.piletilevi.ee 
(nettikauppa, maksu luottokortilla),  
puh. +372 6659534 ja e-mail info@piletilevi.ee.
Piletilevi jälleenmyyjiä Helsingissä ovat Tiketti  
(Urho Kekkosen katu 4-6) ja LippuRex  
(Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24). 

www.tourism.tallinn.ee

Tallinnan kesätapahtumia 2009



Vuosi 2009 on Virossa Museovuosi. Kaiken-
ikäisille kävijöille järjestetään tapahtumia 
ympäri vuoden. Tässä niistä joitakin.

Näyttelykalenterissa 2009:

Laulava vallankumous. Erkki Raskisen 
valokuvia
23.1–31.5 
Viron historiallinen museo – Maarjamäen kartano  
www.eam.ee

Näyttelyssä on esillä kuvia, jotka on otettu vuoden 
yöllä ja aamuyöstä 10.–11.kesäkuuta 1988 Tallinnan 
Laulukentällä.

Blumenflirt
29.1.–17.5.
Viron taideteollisuus- ja muotoilumuseo   
www.etdm.ee

Blumenflirt on vallaton katsaus virolaisen taide-
teollisuuden kukka-aiheisiin. Kukkia on pitkään 
käytetty ornamentteina, symboleina ja taiteili-
joiden inspiraation lähteinä.

Floromania
6.2.–31.5.
Kumu
www.ekm.ee

Floromania on näyttely kukista, rakkaudesta kuk-
kiin ja kiinnostuksesta kasvitieteeseen kautta ai-
kojen. Esillä kukkamotiiveja Viron taidemuseon 
kokoelmista. 

Kuusijalkaisten maailmassa
15.4.–30.8.
Viron luontotieteellinen museo   
www.loodusmuuseum.ee

Näyttely ötököiden suojautumistavoista ja suo-
javäreistä sekä luonnon omista matkimis- ja imi-
taatiokeinoista. 

Miehen maailma – 1900-luvun alku
25.4.–15.11.
Tallinnan kaupunginmuseo 
www.linnamuuseum.ee

Tallinnan kaupunginmuseon kokoelmista koottu 
näyttely kertoo miesten vaatetuksesta, esineistä 
ja harrastuksista 1900-luvun alussa.

Kuriositeeteista Estonicaan:
Virolaisen museoperinteen alkutaival
15.5.–27.9.
Viron historiallinen museo, Suurkillan talo   
www.eam.ee

Museoiden yö 2009
16.5.
www.muuseum.ee

Kaikki Tallinnan museot ovat auki keskiyöhön. 

Liput liehuen meren pohjaan
20.5.2009–9.5.2010
Viron merenkulkumuseo 
www.meremuuseum.ee

Näyttely on omistettu 75-vuotiaalle Viron meren-
kulkumuseolle. Se kertoo museon 30 kestäneestä 
meriarkeologisesta työstä. 

Elämän ilo
22.5.–30.8.2009
Kadriorgin taidemuseo 
www.ekm.ee

Kadriorgin ja Sinebrychoffin taidemuseoiden 
yhteisnäyttely esittelee 1600-luvun hollantilaista 
ja flaamilaista arkiaiheista taidetta.

Kumun yö
5.6
Taidemuseo Kumu
www.ekm.ee

Bernt Notke – Innovaation ja  
tradition välillä
5.6.–10.1.2010
Nigulisten museo
www.ekm.ee/niguliste

Vuonna 2009 on kulunut 500 vuotta Bernt Notken 
(n. 1430/40–1509), Pohjois-Euroopan suuren keski-
aikaisen taiteilijan kuolemasta.

Kokyo Hatanaka
28.8.–1.11.
Adamson-Ericin museo
www.ekm.ee/adamson

Nihonga-maalaukset ovat perinteisiä japanilai-
sia maalauksia. Kokyo Hatanaka -näyttely kertoo 
taiteenlajin traditioista, tekniikoista ja materiaa-
leista.

I Love Malmö
11.9.2009–10.2.2010
Taidemuseo Kumu
www.ekm.ee 

Pohjoismaista nykytaidetta Malmön taidemuseon 
kokoelmista. 

Harro! Suomalaisen poptaiteen klassikko
2.10.2009–24.1.2010 
Taidemuseo Kumu
www.ekm.ee

Kuvataiteilija Harro Koskisen yhteiskuntakriittinen 
kuvamaailma on saanut innoitusta poptaiteesta.
 
Baltian Biedermeier
19.9.–maaliskuu 2010
Kadriorgin palatsi – Kadriorgin taidemuseo  
www.ekm.ee/kadriorg

Baltian saksalaisen taiteen ja kulttuurin kukois-
tuskausi 1800-luvulla.

Tallinnan V taideteollisuustriennaali Know 
How
13.11.–21.2.2010
www.edtm.ee
Viron taideteollisuus- ja muotoilumuseo 

POPart Forever
27.11.–maaliskuu 2010
KUMU
www.ekm.ee/kumu

Poptaiteen ideologioita ja kehityskulkuja 1960-lu-
vun lopulta.

Tallinnan nähtävyydet ja museot yhdellä kortilla 

www.tallinncard.ee 

Museovuosi 2009


