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en estnisk kulturfestival - ülemaailmsed Eesti kultuuripäevad 

Stockholm Tallinn 
4-7 aug 1 9 9 6 8-11 aug 



Jõudu vaja! 

ESTO !'.=.!a.aegu veera.ndsa.jandi pikkune ajalugu on osa Eesti Vabariigi 
ajaloost. ESTO on maailmale kandnud tendet Eesti rahvast. riigist ja 
kultuurist kefle õiguse iseseisvale elule mõned riigid ja poliitikud oleksid 
meelsasti nõus olnud unustama. ESTO tuletas seda õigust pidevalt meelde. 
Ta tegi seda oma poliitiliste seisukohavõttude. arutluste ja vaidlustega, 
suurejooneliste demonstratsioonide ja k:ultuuriüritust~a. mis kinnitasid 
eestluse jõudu. ESTO võimas kiirgus ulatus !ea okupeeritud Eestisse. Eesti 
tundis seda ja sai sellest tuge. 

Raudse eesriide aeg on nüüd mõõdas. Täna. tervitab EST0-96 ettevõtmisi 
Eestis ja Rooesis iseseisev Eesti Vabariik. Mul on hea. meel~ et pärast pikki 
rännuaastaid on ESTO tagasi koju jõudnud. 

K.uid selles muutuvas ja. ohtlikus maailma.s vajab Eesti Vabariik teie 
tarmukat kaasalõõmist lca edaspid~ ehkki muutunud ja ajakohasel viisil. 

OI en kõnelnud ja mõne aja pärast tuleb mul taas kõnelda Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kõnetoolis. Tahan rääkida seni Eestist ja 
väljendada oma rahulolu. et Euroopa vägivaldne jagamine, mille ÜRO 
viiekümne aasta eest alla neelas, on nüüd möödas eiza tohi korduda. T ahan 
nlä.k.ida väikeriikide osast maa.ilmas ja. meenutada. et väileeriigid kokku on 
ÜRO suurim suurriik. Uue sajandi künnisel pe:ib maailma avalikkus seda 
endale ometi kord selgesti ja lõplikult teadvustama. 

Eesti suudab ja jääb. Aga Eesti suudab seda lciiremini, mida enam iga 
eesdane. kus iganes ta. elab. tunneb ennast Eesti Vabariigi esindajanäy 
lcellel on õiguste kõcval ka kohustused Eesti rahvusliku julgeolele-J. Eesti 
majanduse, Eesti leultuuri edendamise suhtes oma asulc:ohamaaJ. Väike 
rahva.s vajab iga kätepaari„ iga teie algatust. 

Olgu EST0-96 juhtmõtteks Eesti Ja demok:rna.tliku maailma 
läbipõimumine l 

Selleks ütlen teile Eesti kombel: jõudu tõõfe. EST0-96[ 
Ja ma tean juba täna teie vastust. /) . 

z~~.~ 
Lennart Meri 
Eesti Vabariigi President, 
EST0-96 patroon Kadriorus 25. augustil 1995 

fSTO 
Stockholm Tallinn 

4„11 aug 1996 
---·-------------------------------------------
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EST0-96 TALLINNA KAVA 
8.AUGUST - 11. AUGUST 

Neljapäev, S.august 

kell 9.00 Stockholmist ESTO päevadele saabujate majuta- · Tallinna hotellid, 
mine, registreerimine, info vahetamine. Esto-96 Ta11inna 

keskus 

kell 14.00 ESTO päevade avamine Tal1innas 
~ . 

kell 15.00 Näituse "ESTO-d läbi aegade" avamine 

kell 15.00-
- - 18.00: 

kell 16.00 

- Nõmme Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek 
- E. Lenderi Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek 
- Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaste kokku-
tulek 

-Tallinna Prantsuse Lütseumi vilistlaste kokku
tulek 

· - Westholmi Gümnaasiumi vilistlaste kokkutulek· 
- Tallinna Reaalkooli vilistlaste kokkutulek 

Rotariaanide ja Eesti klubide Intercity Meeting 

kell 18.00- Eesti parimate kooride, orkestrite ja solistide esi-
- 19. 00 nemised kontsert-jumalateenistustel 

kell 19. OO Kanada Eesti Rahvusteatri etendus 

kell 19.00 Estonia Teatri etendus operett "Silva" 

kell 20. OO- Sõduriõhtu 
- 23.00 

kell 21.00 Noorte öösimman 

Raekoja plats 

Teaduste Aka
deemia Raama
tukogu fuajee 

Raudtee 73 
. Kreutzwaldi 25 

Suur Kloostri 16 
Luise 38, 
Hariduse3 
Kevade 8 
Estonia pst. 6 

Hotell "Palace" 

Toomkirik, Kaarli - ... -·--

kirik, Jaani kirik, 
Pühavaitnu kirik 

TalJinnaDfaama
teater 

Estonia teater 

Sakala Kultuuri
keskus 

"Kalevi" Spordi
hall 



::::1-.·-

Reede, 9. august 

keBl0.00 Rocca al Mare Vabaõhwnuuseunus "Oinakultuuri Rocca al Mare 
päev" 

keB 10.00 Jätkub Stockholmis alanud keskkonnakaitsealane · 
sümpoosion "Läänemeri ja tema keskkond" 

kellJ0.00 Jumalateenistused Teises Maailmasõjas hukku- Kaarti ja Jaani 
nud Eesti sõjaineeste mälestuseks kirikud 

kell 11.45 Eesti sõjatneeste pärja panek Vabadussõjas huk
kunud kooliõpilaste ausambale 

kell 12.30- Konverents "Eesti sõdurid võitluses Eesti Vaba-
17 .00 riigi iseseisvuse eest Teises Maailmasõjas 

·. · - sõdurilaulude kontsert 
- eri väeosade sõjameeste kokku.saamised 

kell 10.00- Välis- ja kodu-Eesti gaidide ja skautide sõptus-
- 14.00 päev 

-

Tallinna 
Reaalkoolijuures 

Tallinna Linna
hallis 

Kodulinna Maja 
Suur Kloostri 16 

kell~ll.30- EST0-96 bridZitumiir (korraldab Eesti Tunriiri- Rahvusraamatu--
17.00 
kelll2.00-
- 15.00 

bridZi Liit) kogu· 
Ülemaaihnne Eesti Õpetajate konverents Ta11innaPedagoo-

-kell 17.00 Toronto Eesti Meeskoorija Kw1gla Rahva
tantsijate Rülnna ühiskontsert 

kell 18.00 ESTO võitnle1nispidu 

kell 19.00 Estonia teatri etendus operett "Silva" 

kell 20.00 EST0-96 ball 

kell 21.00 Noorte ööshn1nan 

gikaülikooli aula 
Narva mnt. 25 · 

Mustpeade Maja 
Pikk tn. 

Tallinna 
. Draamateater · 

Estonia teater 

"Kai evi" Spordi-. 
hall 



Laupäev, 10. august 

kell 10.00 Konverents "Kuidas säilida eestlasena?" 
Eesti kultuuri ja Eesti mõtteloo edasiarendamine 

kell l l .OO Eestlastest noorte kunstnike kokkusaamised 

Rahvusraamatu
. kogu 

Ta11inna 
Kunstihoone 

kell 14.00 EST0-96 laulu- ja tantsupeo ning eestlusemani- Vabaduse väl-
festatsiooni (rongkäigu) avamine jak 

kell 17 .OO EST0-96 laulu- ja tantsupidu 

kell 19.00 Eestlaste Ülemaailmsete kultuuripäevade lõpeta-. nune 
Ilutulestik Ta11inna reidil 

kell 20.00- Rahvapidu 
- 23.00 

Pühapäev, 11. august 

kell 10.00 

kell 12.00 

kell 14.00 

kell 19.00 

Jumalateenistused ja omaste mälestamine 

Estonia teatri etendus operett " V iini veri" 

Vägivallavõimude kuritegude ohvriks langenud 
eestlaste mälestuskünka avamine ja õmnstamine 

Estonia teatri etendus operett "Viini veri" 

Tallinna 
Lauluväljak 

Tallinna ·····
Lauluväljak 

Ta11inna 
Lauluväljak . 

Tallinna Toom
kirik, Kaarti, 

- Jaani ja Püha
vaimu kirikud 

Estonia teater 

TalHnna Pärna
mäe kalmistu 

Estonia teater 

kell 20.00 Kadrioru Selts korraldab Kadri.oru tiigil balleti- Kadriorg 
etenduse 

ESTO-lased võivad sõita maakondadesse ja teistesse Eesti linnadesse, kus jätkuvad 
eestlaste kodukandi kultuuripäevad. Nende kavad saadame novenbrikuu alguses. 


