14.03.2019 kell 18, SKI Tartu. Saksa kevade avaüritus. Mis maa see on?
Mecklenburg-Vorpommern sõnas, pildis ja muusikas.
Mis maa see on? Kaks korda väiksem kui Eesti, elanikke aga pisut rohkem. Sel maal on 2000 km
merepiiri ja 2000 saart. Tema sümboliks on rannatool ja valitsus ehk maapäev asub saare peal uhkes
lossis. Teiste oluliste linnade kõrval asub selle maal ka Strasburg … See müstiline maa on
Mecklenburg-Vorpommeri Liidumaa SLVs. MV on sel aastal Saksa Kevade partnermaa. Tema ajalugu
ja kultuuri tutvustavad Tartu Ülikooli germanistikatudengid. Kõik on teretulnud! Sissepääs vaba.
20.3.2019 kell 19. Filmiõhtu „Barbara“. Saksamaa 2012. Režissöör Christian Petzold. Tasuta.
Saksa kevade raames näitame kahel järjestikusel kolmapäeval saksa kaasaegse filmi ühe
tipprežissööri Christian Petzoldi filme. Filmid on saksa keeles ingliskeelsete subtiitritega. BARBARA
esitati Saksamaa poolt 2012 parima võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks.
22.03.2019 – kell 10, SKI Tartu. Etluskonkurss saksa keeles
Võistlusel osalevad 6 – 12 klasside õpilased Tartust ja Tartumaalt, kes esitavad vabalt valitud
luuletuse saksa keeles. Etlejaid hindavad eksperdid Saksamaalt ja Eestist. Pärast konkurssi ootab kõiki
osalejaid ühine tordilaud.
26.3. – 25.4-2019. Näitus „Anne Frank – ajalugu tänaseks päevaks”. Tartu Ülikooli maailma keelte
ja kultuuride kolledž, Lossi 3, Tartu. Avamine 26.3.19 kell 16
Annelies Marie „Anne“ Frank oli saksa juudi päritolu tüdruk, kelle sünnist möödub sel aastal 90 aastat
ja kes hukkus koonduslaagris 15 aastasena. Anne pidas Saksa okupatsiooni ajal Amsterdamis
päevikut, mis kajastab ajavahemikku 1942–1944. Anne Franki lugu kõnetab meid kõiki ja aitab
paremini mõista omaenda vabadust ja inimõiguste olemust.
Näituse avab Anne Franki Berliini Keskuse esindaja Annika Neubert.
27.3.2019 kell 19 Tartu SKI. Filmiõhtu „FÖÖNIKS“. Tasuta
Christian Petzoldi film FÖÖNIKS on ühtlasi nii kammerlik melodraama kui ka põnevik, mille pinget
kerivad oskuslikult doseeritud ajaloolised, olustik-psühholoogilised ning dramaturgilised vihjed.
06.04.2019 – kell 11. Lasteaed Lotte, Ida 8, Tartu. Laste laululuvõistlus „Lautstark“.
Lõuna-Eesti poolfinaal. Lautstark on laste lauluvõistlus, kus saavad oma laulu- ja näitlemisoskust
näidata lasteaedade ja 1. – 6. kl õpilased. Lauldakse saksa keeles. Vaatama, kuulama ootame kõiki
saksa keelest ja muusikast huvitatud inimesi. Laste entusiasm, nende rõõm laulmisest ja muusikast
teeb sellest kontserdist väga erilise muusikaelamuse.
11. 04.19 – kell 10. Tartu SKI. Munapühade lastehommik.
Sakslastel on munapühad teine suur perepüha jõulude kõrval ja selleks valmistustakse hoolikalt.
Tahame ka eesti lastele seda traditsiooni saksa kombel tutvustada. Selleks kutsume eelkooliealisi
lapsi meisterdama, laulma ja mängima.
13.04.19. kell 12. Raatuse kool. Hans Hasel on sünnipäev! Festivali Saksa kevad raames tähistab
sünnipäeva ka laste sõber Hans Hase. Hans on käpiknukk, mille toel eelkooliealised lapsed saksa keelt
õpivad. Tartu lasteaedades õpib ca 250 koolieelikut saksa keelt ja jänesepoiss Hans on nende kõigi
lemmik. Hans kutsub peole kõiki koolieelikuid ja algklaaside õpilasi, aga ka lapsevanemaid ja teisi
saksa keele huvilisi. Lauldakse aasta jooksul õpitud laule.

