02.10.2018
Novembris „Hakkame santima!“
Eesti Folkloorinõukogu ning Rahvakultuuri Keskuse eestvedamisel toimub sel aastal mardipäeva
ajal mastaapne üle-eestiline mardisandi jooksmine külades ning kogukondades. Lisaks toimub
veel hulgaliselt põnevaid koolitusi, rahvusvaheline sanditamiskombestiku konverents, saab näha
eriskummalisi folkloorirühmi välismaalt ja palju muud. Ühtlasi on see võimas kulminatsioon
Euroopa Kultuuripärandi aastale.
Juba praegu on võimalik Eestimaa erinevais paigus osaleda põnevatel koolitustel ja õpitubades,
et end kurssi kohalike sanditamiskommetega. Ida-Virumaal toimuvad kogemuspäevad 3.
novembril Lüganuse vallas Püssi kultuurimajas ning 4. novembril Jõhvi vallas Tammiku
rahvamajas algusega kell 11.00. Kogemuspäeval saab lähemalt tutvuda Virumaa
sanditamiskombestikuga, valmib isikupärane mardimask ning mängitakse läbi mardikava.
9. novembri õhtul on kõik lapsed, pered, sõpruskonnad ning kollektiivid oodatud
suurejoonelisele üle-eestilisele mardisandijooksmisele. Juba alates 10. oktoobrist on võimalik
oma mardiseltskonda registreerida festivali kodulehel www.sanditamine.weebly.com. Samas on
võimalik ennast ka kirja panna sante ootava koduna. Maakonna kuraator aitab omakorda kokku
viia mardisandid ning marte ootavad pered.
Lisaks sanditavatele eestlastele võib pea kõikides maakondades kohata väliskülalisi Venemaalt,
Lätist, Leedust, Sloveeniast, Indiast või Skandinaaviamaadest, kes tutvustavad oma maa
sanditamiskombestikku, annavad kontserte ning käivad koos kohalike sõpradega kodust kodusse
mardiõnne viimas.
Mardipäeval, 10. novembril toimub Tartus rahvusvaheline konverents „From door to door, from
time to time“, kus kõnelevad eri rahvuste esindajad oma maa sanditamiskombestikust. Festivali
lõpetab 11. novembril ERMis suurejooneline väliskollektiivide kontsert.
Lisaks maakonna sündmustele toimub novembrist detsembrini suur kogumiskonkurss „Märka
Marti“. Konkurss toimub neljas erinevas vanuserühmas alates algklassidest kuni täiskasvanuteni
ning sinna saab esitada lühifilme, fotosid või lugusid mardi- või kadrisantidest.
Kui Sul on tekkinud mõte, mida veel võiks seoses mardipäevaga korraldada, siis kõik ideed ja
ettepanekud on oodatud aadressile mariskriisa18@gmail.com. Hoia pilk peal ka festivali
Facebooki lehel Hakkame santima!, kuhu lisandub pidevalt uut infot koolituste, pidude ja
sündmuste kohta.
Hea mardisõber! Näitame üheskoos, et meie mardisandijooksmine kuulub elava pärimuse hulka
ning tule oma sõpradega teistelegi mardiõnne jagama! Postita kindlasti fotod või videod oma
meeleolukast mardijooksmisest sotsiaalmeediasse ning lisa juurde ka teemaviide
#hakkamesantima.
Mardisant on õnne pant!
Maris Kriisa
„Hakkame santima!“ maakonna kuraator

