
PALAMUSE 
KULTUUR



PAUNVERE LAINIKAD

Linetantsu tantsitakse Palamusel 
aastast 2002, see on tantsustiil, 
mida võivad harrastada kõik, kellel 
muusika paneb jala tatsuma. 
Lainikad ootavad uusi liitujaid
aastaringselt.

Juhendaja: Ingrid Juuse
ingrid.juuse@hot.ee, 5686 3502



NAISRÜHM SIRTSULINE
Sirtsuline on 2001.aastal loodud 
tantsurühm. Esialgu õppisime oma 
lõbuks linetantse, millest tasapisi 
kujunesid välja esinemiskavad, 
millega rõõmustasime publikut üle 
Eesti. 2007.aastast lisandusid 
repertuaari rahvatantsud. Oleme 
osalenud naiste- ja 
üldtantsupidudel ning 
võimlemispidudel. Hetkel on 
repertuaaris tantsud labajalast 
charlestonini ning mitmed 
võimlemiskavad.

Juhendaja: Sirje Kiis 
sk@palamuse.edu.ee, 518 2465



MEMMEDE RÜHM PAUNVERE MAALID

Tiina Tegelmann, Evald Kägo ja Helgi 
Värnik panid aluse Palamuse 
memmede rahvatantsurühmale1986. 
aastal.

Memmed käivad väga hästi 
proovidel, on teotahtelised ja 
hakkajad. Neil on mitmeid rituaale 
ning tihe seltsielu. Juubelipidudel on 
varbaid villi tantsitud ja häälgi 
kähedaks lauldud. Noorte kõrval on 
rõõmsalt esinetud nii Palamuse valla,  
Jõgeva maakonna, kui ka vabariiklikel 
pidudel juba üle 30. aasta. 
Juhendaja: Lea Isotamm
lea.isotamm@mail.com, 524 7640



SEGAKOOR KUUS ÕUNA

Segakoor Kuus Õuna on 
tegutsenud alates 2006. a. 
oktoobrist. Laulmas käib vanuse 
ja ametite poolest üsna kirju 
seltskond Palamuselt, Luualt, 
Jõgeva linnast ja vallast, Tormast, 
Tartust jne. Koori dirigent on 
Jõgevamaa gümnaasiumi 
muusikaõpetaja Maret Oja.

Osaletud on maakondlikel ja 
üleriigilistel üritustel. 
Kontserdimatkadel on käidud 
Rootsis, Poolas ja Slovakkias ning 
Vormsi ja Kihnu saarel.

Juhendaja: Maret Oja 
viiskoori@gmail.com, 520 2244



SEGARÜHM PAUNVERE TOOTSID TEELED

Paunvere Tootsid Teeled on 
mõnus seltskond, kes ei pelga 
kaks korda nädalas proove teha 
ja erinevatel üritustel 
rahvatantsu vihtuda ning suvel 
jalgratastel Eestimaad 
avastada. 

Juhendaja Virve Muser
virve.muser@gmail.com, 
5194 6187



SEENIORIDEST SELTSKONNATANTSIJAD

Koos alates 2014.a. sügisest. Kokku 
12 tantsijat. Alustasid mõttega, et 
tantsivad lihtsalt oma lõbuks. 
Praeguseks on käidud esinemas nii 
kohalikel kui maakondlikel üritustel. 

Juhendaja: Kaja Uibopuu, 
kajauibopuu@hot.ee, 5845 2084



PALAMUSE NAISLAULJAD

Alustasid koos laulmist 2017.aasta 
sügisel. Saame kokku ja laulame 
korra nädalas ning tänaseks 
päevaks oleme osalenud 
ansamblite laulupäeval Palal ja 
maakondlikul seenioride 
kevadpeol, Palamuse Kultuuri 
kontsertidel ning klubiõhtul 
Kaareperes. 

Juhendaja: Kristiina Raja, 
rajakristiina@gmail.com, 507 8033



KAAREPERE MEMMEDE RÜHM TANTSULUST

Rühma tunnuslauseks „Meil on lusti 
veel“

Seda just sellepärast, et rühmas on 
kaks memme vanuses üle 80-ne: 
Raili Tarma 87 ja Heli Murumaa 82! 
Mõlemad tantsivad alates rühma 
asutamisest oktoobris 1999.a.

Juhendaja Silvi Rohtla,

silviroht@gmail.com, 5354 4264



PALAMUSE AMATÖÖRTEATER

Palamuse Amatöörteater asutati 
1997. aastal Tiina Tegelmanni ja 
Raivo Adlase poolt. Ajendiks oli, et 
Palamusel on kultuurilugu ja teatri 
puudumine ei ole õigustatud. 
Dokumente asutamisest ei ole, sest 
tegemist oli suulise pärandiga. 

Juhendaja: Karmo Toome,
karmo.toome@jõgeva,ee, 
5674 8167



KAAREPERE 
LAULUNAISED

Laul saadab meid ju hällist peale, 
laul juhib mõtted halvalt heale.

Laul tuleb siis kui süda lahti ja 
nukraks hetkeks pole mahti.

Koos lauldakse alates aastast 1999.

Juhendaja: Helgi Kaeval, 
helgikaeval@gmail.com, 5669 2479

Seda pilti ei saa kuvada.



KAAREPERE KAPELL
Alustasid 1999. aastal. 

Mängivad enda ja teiste rõõmuks.

Juhendaja Virve Peterson, 
petevirve@hot.ee, 525 0185



VÄIKESED LAULULINNUD

Ringi eesmärk on tekitada 
lastes laulurõõmu, õppida 
esinemiskultuuri, laulda 
erinevaid laule. Praegu ringis 
osalevad lapsed alustasid 
2016.a. sügisel ja juba hakkab 
tekkima väike ajalugu - kes kui 
vana oli, kui esimest korda 
laulma tuli, mida oleme 
laulnud jne. Areneme koos ja 
naudime koosolemist, koos 
laulmist.

Juhendaja: Helen Kirsi, 
helen.kirsi@gmail.com,      
5669 4364 



PALAMUSE PEENED PREILID

Koos  laulnud veidi alla kahe aasta. 
Ringi eesmärk on õppida erineva 
karakteri ja raskusastmega laule, 
õppida mitmehäälset laulmist, 
vokaaltehnikat ja ansamblilaulu 
iseärasusi üldse. Kõik osalevad noored 
on ka iseseisvad solistid, seega on 
oluline ka see, et kuidas sobituda 
ansamblisse. Oleme püüdnud valida 
võimalikult erinevat repertuaari, mis 
arendaks igakülgselt lauluoskust. Rõõm 
kooslaulmisest ja ka keeruliste lugude 
õnnestumisest on oluline.

Juhendaja: Helen Kirsi, 
helen.kirsi@gmail.com, 5669 4364



ANSAMBEL FUNKITOL
Ansambel Funkitol on loodud 2018 

aasta septembris. Ansambli 

eesmärk on teenindada üritusi 

kontserdi- või tantsumuusikaga. 

Lisaks osaleb vajadusel 

saatebändina Palamuse Kultuuri 

üritustel. Repertuaaris on 

kaasaegne popmuusika ja 

mineviku pärlid, mis on keeratud 

omalaadsesse võtmesse. Lisatud 

on ka omaloomingut.

Bändiliikmed on Karmo Toome, 

Kaidar Kalme, Johannes Dahl ja 

Joosep Pilliroog.

Kontakt: palamuusika@gmail.com



NOORTEBÄND ŠAHH MATT 

Nooruslikud rokkijad alustasid 
aastal 2016.  Bändiliikmed on Jan 
Raudsepp, Patrick Palmsaar, 
Karl-Eduard Kull, Kaspar Laanes 
ja Kenert Koks. 

Juhendaja: Johannes Dahl, 
muusik@gmail.com


