
Sõbrad kaasa ja sügispäevadele!
13.–19. oktoobrini kestev 
ja kultuuri, sporti ning mee-
lelahutust pakkuv Tartu 
sügispäevade festival on 
parim paik avastada ülikoo-
lilinna rõõmud koos vanade 
ja uute sõpradega. 

Meeskonnavaim ning ühes-
koos tegutsemine garanteeri-
vad lõbusa nädala täis mee-
letusi ja enneolematuid juh-
tumisi. Koos parimate sõpra-
dega vallutad Taaralinna nae-
ru ja tegutsemislustiga, mida 
saadab igal sammul tudengi-
vaimsus. 

Nädalapikkusest festivalika-
vast leiab endale meelepärast 
nii muusikanautija, spordisõ-
ber, ekstreemsetest elamuste 
huviline kui ka lihtsalt tuden-
gilikku melu otsiv külastaja. 
Heaks tavaks on saanud ava-
da sügispäevad Tartu Ülikoo-
li aulas rektorite ja linnaisade 
soojade soovide ning meelde-
jääva kontserdiga. 

Festivali avamisel astuvad 
Tartu Ülikooli aulas publiku 
ette HaleBopp Singers Lauri 
Breede juhatamisel ning And-
re Hein ja Signe Hansen, saat-
jaks Ursel Oja. 

Tudengibänd 2008

Bändimuusika austajatele 
on tõeliseks pidupäevaks teisi-
päev, 14. oktoober, kus Tartu 
üliõpilasmajas võistlevad Ees-
ti parimad tudengikollektii-
vid tiitli «Tudengibänd 2008» 
nimel 

Nädalavahetus võetakse 
vastu suurejoonelise tantsut-
ralliga Tartu üliõpilasmajas, 
kus reedel, 17. oktoobril saab 
hoogsalt jalga keerutada VLÜ 
ja Ska Faktori muusika järgi.

Tõelise tudengielu maitse 
saavad suhu need, kes pane-
vad oma teadmised proovile 
esmaspäevasel Mälukal. Sa-
muti need, kes võimlevad tei-
sipäeva varahommikul keha 
virgutaval Avatuudul ning 
neljapäevasel Bussiorientee-
rumisel, kus on võimalik ter-
ve Tartu linn bussiratastel läbi 
uurida.

Tartu sügispäevade üheks 

populaarsemaks ürituseks on 
kindlasti Tudengifilmi kon-
kurss, mis toimub kolmapäe-
val, 15. oktoobril   Tartu üli-
õpilasmajas. Lisaks põnevate-
le tudengifilmidele on kohal 
professionaalne žürii ning va-
litseb mõnus meeleolu. 

Üha suuremat kuulajaskon-
da ning publikumenu on ko-
gumas sügiseti toimuv loen-
gusari «Akadeemiline pika-
päevarühm». Sel sügisel koh-
tume kolmel õhtul kolme põ-
neva persooniga. 

Loengusarjad

Teisipäeval räägib tuntud 
botaanik Urmas Laansoo sü-
gisest Eesti taimeriigis. Kol-
mapäeval astub kuulajate ette 
Raul Rebane, kes arutleb sõp-
ruse võimalikkusest spordis. 

Viimaseks lektoriks on Jüri 
Aarma, kelle loeng-kontsert 
«Te ei pea püsti tõusma!» hei-
dab pilgu eri riikide hümni-
dele. See on suurepärane või-
malus kuulata põnevat valikut 
hümnidest, mida esitavad Oo-
per-Kvartett ja laulev näitleja 
Jüri Aarma. 

Loengusarja lõpetavad Tar-
tu pubides esinevad noored 
andekad muusikud. Sügisöö 

muusika kostab Shakespeare’is 
(Lauri Lehtsaar ja Kärt Lehis), 
Krooksus (trummikaraoke), 
Ristiisas (ansambel Trahter), 
Wildes (Vladimir Karjalainen 
ja Elleri muusikud) ja Genia-
listide klubis (ansambel Bü-
rös).

Tartu sügispäevad pakuvad 
mõnusa ja meeleoluka nädala 
õppimisest juba veidi väsinud 
üliõpilastele. 

Võta sõber kaasa ja tulge 
koos trallima, sest seltsis on 
segasem ja sõbraga jagatud 
rõõm topeltsuur!

Teeks sõbraga vallatust!

Palun mängi minuga...

Tudengid lendavad ja beebid 
teevad aeroobikat

Tartu tudengipäevad, mis 
toimuvad kaks korda aas-
tas, on sündmus, mis saab 
teoks tänu ülikooli kultuu-
riklubi tragidele vabatahtli-
kele korraldajatele. 

Kahenädalase festivali ette-
valmistamine pakub palju te-
gemist ja rõõmu terveks aas-
taks. 

Peale lustimise on tudengi-
päevade korraldamine üheks 
parajaks proovikiviks kõigile, 
kes soovivad katsetada oma 
vastupidavust ja loovust. 

Ülelinnalist tudengifestiva-
li korraldades on sul võima-
lus olla üks neist, kes loovad 
uut tudengikultuuri, hoides 
samas üleval ka ligi 40-aas-
tast tudengipäevade tradit-
siooni.

Tartu tudengipäevade pea-
korraldaja ülikooli kultuuri-
klubi on kui segasummasuvila 

kõikide Taaralinna kõrgkooli-
de tudengitele, kellel õppimi-
se kõrvalt jääb killuke vaba 
aega, et korraldada Tartu ke-
vad- ja sügispäevi. 

Kultuuriklubilasi ühendab 
eelkõige sõprus ning soov 
teha meeletuid asju, lõhkuda 
igapäevaseid reegleid, ekspe-
rimenteerida ja avastada maa-
ilma teise nurga alt.

Villem ja kultuuriklubilased 
otsivad sel sügisel oma lõbu-
sasse sõpruskonda noori hak-
kajaid tudengeid, kel tahtmist 
ja pealehakkamist lisada üli-
koolielule natuke vürtsi ning 
panna end proovile. 

Peale hindamatute koge-
muste, enneolematute võima-
luste ja suurepärase meeleolu 
leiad siit sõbrad kogu eluks!

Otsi meid üles aadressilt 
www.studentdays.ee või kir-
juta info@studentdays.ee.

Ühine tudengipäevade korraldajatega!

www.studentdays.ee

Soojad ilmad ja suvi on 
möödas ning sügis on pan-
nud taas koolitarkust taga 
nõudma. Suvised sõbrad 
on lennanud nelja tuule 
poole – kes Tartu Ülikooli, 
kes Eesti Maaülikooli, kes 
usuteaduskonda, kes met-
sameheks. 

Üksteist kohtate veel mõnel 
õnnelikul juhul Pirogovis või 
loengute vahepeal, kui nälg 
pirukasappa ajab. Selle eest, 
et sõprade näod pika ja pime-
da talvega meelest ei läheks, 
hoolitsevad Tartu sügispäe-
vad. 

Festivali märksõna on sel 
sügisel sõprus. Meeskonna-
vaim ning sõpradega ühiselt 
tegutsemine muudavad tu-
dengipäevade lõbusa näda-

la veelgi meeletumaks. Koos 
parimate sõpradega vallutad 
Tartu tänavad rõõmsa tuju, 
tegutsemisjulguse ja tudengi-
vaimsusega. Lisaks vanadele 
headele tuttavatele on festiva-
linädalal võimalus leida uusi 
ja põnevaid sõpru kogu eluks. 

Lõppude lõpuks on kogu tu-
dengipäevaliste seltskond üks 
suur sõpradering ning mida 
rohkem meid on, seda rohkem 
me suudame. 

Haara aga sõbral kuuehõl-
mast ning muutke koos rõske 
oktoobrinädal meeldejäävaks 
seikluseks täis lustimist, tu-
dengilikke vallatusi ja rõõm-
sat tuju!

Tervitab sügiskollane 
koer Villem!

Heateo tegemine, kellegi 
aitamine või sõbra meeles-
pidamine ei vaja ju õigupoo-
lest eraldi päeva. Naeratu-
se armsale inimesele, hea 
sõna ja abikäe võid kinkida 
igal ajal. 

Küll aga kipub keset argi-
päeva närvilist saginat naera-
tus tagataskusse ja hea sõna 
koju kapi otsa ununema. 

Tartu sügispäevade nädal 
keskendub sõprusele ja sõpra-
de märkamisele. Meeleolukas 
nädal on hea aeg veidikeseks 
igapäeva kiired askeldused 
unustada ja sõpradega koos 
midagi toredat teha.

Neid, kes soovivad veidi 

oma rõõmsast tujust ja tegut-
semislustist ka teistele kin-
kida, ootavad Tartu Ülikooli 
kliinikumi väikesed mudila-
sed. Oled oodatud pühapäe-
val, 19. oktoobril alates kell 
14.30 mängima lastehaigla 
väikeste patsientidega. 

Sina saad muuta nende 
hallid ja ühesugused päevad 
haiglas taas lapselikult mure-
tuks ja rõõmsaks. 

Naer aitab lapsel parane-
da kiiremini kui ainult ars-
tirohud. Tule ja aita põnni-
del unustada mõneks tunniks 
haiglamured, sukeldudes paa-
riks tunniks rõõmurohkesse 
mängudemaailma. 

Sel sügisel ei lenda tuden-
gid Karsummil, sest need 
masinad said kevadel vette 
paisatud. Lendama hakka-
vad õppurid hoopiski Ekst-
reemfaktoril, mis vallutab 
17. oktoobril terve Raekoja 
platsi. 

Tänavu ei tule rinda pista 
haisva heeringatordiga ja näk-
ku ei topita ka pesunäppe – oh 
ei, ees ootab midagi hoopis 
ekstreemsemat. 

Lisaks füüsilist osavust, nuti-
kust ja kiirust nõudvatele maa-
pealsetele ülesannetele saada-
me Taaralinna julgemad pojad 
ja tütred otse taevastesse kõr-
gustesse oma julgust, täpsust 
ja osavust proovile panema. 

Raekoja kohale seatud köitel 
tuleb teha trikke, mida unes-
ki ette ei kujuta. Lubame, et 
nii kõrgel ei ole tudengipäevad 
veel olnud! 

Kui esinemiskartus endal 

osalema tulla ei luba, siis pead-
pööritavaks vaatemänguks tu-
leb ikkagi kohal olla. 

Need, kelle jaoks taevalaotus 
ja hirmuhigi niivõrd ahvatlev ei 
tundu, on oodatud kolmapäe-
val, 15. oktoobril TÜ spordi-
hoonesse lõbusale sügisaeroo-
bikale. Sügisvormi aitavad end 
ajada Kirsti Kuhi – dance (tant-
suline aeroobika), Sven Pruul – 
capoeira angola (võitlustants), 
Evelin Sepp – fitbox  ja Ivika 
Värton – jõud ja pilates.

Ka kõige pisematele tulevas-
tele tudengitele on Tartu sügis-
päevade kavasmõeldud. Lau-
päeval, 18. oktoobril on kõik 
liigutamislembesed pisititad 
oodatud TÜ spordihoonesse 
beebide võimlemisele. 

Kaasa tuleks võtta emme-is-
si, lutt ja igaks juhuks paar va-
rumähkmeid. Lõbusat tuju ja 
head äraolemist jagatakse ko-
hapeal.

Tudengipäevade maskott Villem.        Maria LaaneLepp

Ekstreemfaktor 2006.                 Maria LaaneLepp 

Villem ja tudengipäevade projektijuht Jaan Naaber.
Jaanus pähn

Ove MaidLa 

TARTU SÜG ISPÄEVAD 2008
pUHKA VA IM VÄLJA!  13 .  – 19 .  oktoober



Esmaspäev, 13. oktoober
10.35  Tudengiinfo Raadio Elmar 91,2Mhz 
16.00–17.30  Saku õllekoolitus Püssirohukelder
17.15  Populaarteaduslik teeõhtu «Huvitavat 
 teadusest ja elust» TÜ ajaloo muuseum 
18.00  MÄLUKAS Püssirohukelder 
18.00–22.00  Öised Toome varemed Toomkiriku tornid
19.00–21.00  Maailmakohvik «Meie aja kangelased, 
 meie aja kirjandus» Klubi Maailm
19.30  Tervisetreening Tähes Tähe 101
21.00  SÜGISPÄEVADE AVAKONTSERT, esinevad 
 Signe Hansen, Andre Hein, klaveril Ursel Oja; 
 HaleBopp Singers, dirigent Lauri Breede. 
 Tartu Ülikooli aula 
22.00  Karaoke lauluvõistluse «Sõprade värk» 
 finaal-show Püssirohukelder

Teisipäev, 14. oktoober
06.00–08.00  AVATUUT Tartu ülikoolide ühiselamud
10.35  Tudengiinfo Raadio Elmar 91,2Mhz 
17.15  LOENGUSARI «AKADEEMILINE PIKAPÄEVA-
 RÜHM» – Urmas Laansoo TÜ botaanikaaed
18.30  Ungari filmipäevad – Benedek Fliegauf 
 «Linnutee – ambient movie», Genialistide klubi
19.00  SAS aruteluõhtu «Stressis tudeng on tudengi 
 enda asi» Vaksali 11-44
19.15  Diskussioonikohvik «Kristlased – siirad või 
 silmakirjalikud?» Roosi 1
19.30  Jooga tudengitele Tähe 101
20.00  TUDENGIBÄND Tartu üliõpilasmaja
20.30  Ungari filmipäevad – Ferenc Török «Moskva  
 väljak» Genialistide klubi
22.00  Tudengiteisipäev Püssirohukelder
22.00  Student Session Atlantis
22.30  Ungari filmipäevad – Ferenc Töröki lühifilmid  
 «Imelised metsloomad», «Kingad» ja «Transiit»  
 Genialistide klubi

Kolmapäev, 15. oktoober 
 
10.35  Tudengiinfo Raadio Elmar 91,2 Mhz
11.00–15.00  Doonoripäev TÜ raamatukogu ruum 186
12.00–15.00  Organisatsioonide päev EMÜ peamaja 
 Kreutzwaldi 1a II korruse fuajee
16.00–20.00  Kogu tõde Tartu noortest Uus 56
17.00  Meelierutav loodusmäng «Loovalt loodusest»  
 Kompanii 10
17.15  LOENGUSARI «AKADEEMILINE PIKAPÄEVA- 
 RÜHM» Keemiaring
18.00  Ungari filmipäevad – uued lühifilmid: 
 Marcell Gerő «Sasipea», Lili Horváth 
 «Ujulavaras», Ádám Császi «Nõrgemad päevad»,  
 Simon Szabó «Lähme», Virág Zomborácz «Kassi  
 roll prantsuse kirjanduses» ja Zoltán Pintér 
 «Talvemuinasjutt» Genialistide klubi
18.00  Kontsert «Suve viimane roos» 
 Tartu kirjanduse maja
18.00–20.00  LÕBUS SÜGISAEROOBIKA TÜ spordihoone
19.30  Tervisetreening Tähes Tähe 101
20.00  Õllebingo Place Beer Colour
20.00  TUDENGIFILM Tartu üliõpilasmaja
20.00  TAFF – taskufilmide festival Tartu üliõpilasmaja
20.30  Ungari filmipäevad – Ferenc Török «Hooaeg»  
 Genialistide klubi
20.00  Tartu tantsuklubi Tiigi seltsimaja, Tiigi 11
21.00  Morrissey õhtu «Famous International  
 Playboys» Korp! Arminia Dorpatensis, Õpetaja 11
22.00  Ürgtänav@Sessioon Klubi Trehv
22.00  Videodisko – tudengirokk Püssirohukelder
22.00  Tallinn põleb Placè s Place Beer Colors
22.00  Dj Raul Rooma Atlantis
22.30  Ungari filmipäevade filmiöö Genialistide klubi
 22.30 Krisztina Goda «Vabadus, armastus»
 01.00 Péter Bacsó «Tunnistaja»
 03.30 Péter Tímár «Tervislik erootika»
 05.30 Róbert Koltai «Me ei sure kunagi»
23.00  Retro Groove Club Illusion

Neljapäev, 16. oktoober
08.00  BUSSIORIENTEERUMINE Kaubamaja ees
10.35  Tudengiinfo Raadio Elmar 91,2 Mhz
11.00–15.00  Doonoripäev Raatuse ühiselamu
14.00  Maabowling Pirogovi park
15.00–19.00  Ajujaht Raekoja plats
16.00  Dendropargi jooks Kreutzwaldi 5 kõrval
16.00  Ungari filmipäevade lasteprogramm – 
 «Seitsmes väike vennake» Genialistide klubi
16.00–17.30  Saku õllekoolitus Püssirohukelder
18.00  Loodusfilmiõhtu «Need uued loodusfilmid» 
 TÜ botaanikaaed
18.00  Ungari filmipäevad – Ági Kocsis «Värske õhk»  
 Genialistide klubi
18.00  Eestlane hantide juures: Silver Sepa 
 etnomusikoloogilised muljed Handimaalt 
 Eesti Rahva Muuseum
18.15  Prantsuse muinasjutuõhtu Tartu mänguasja- 
 muuseumi ärklikorruse laste mängutuba
19.00  Tandem Klubi Trehv
19.00–20.30  Mustkunstietendus «Tabalukk» Sadamateater
19.15  LOENGUSARI ”AKADEEMILINE PIKAPÄEVA- 
 RÜHM» – Jüri Aarma loeng-kontsert hümnidest  

 «Te ei pea püsti tõusma! » Jaani kirik
19.30  Jooga tudengitele Tähe 101
20.00  Ungari filmipäevad – vestlus Ferenc Törökiga  
 Genialistide klubi
21.00  Inboili kontsert Keemia ring
21.00–01.00  SÜGISÖÖ MUUSIKAS Kesklinna pubid ja klubid
21.00  Lauri Lehtsaar (klaver) ja Kärt Lehis (laul)  
 Cafe Shakespeare
21.00  Trummikaraoke Krooksus
21.30  Ansambel Trahter Ristiisa
22.00  Vladimir Karjalainen (klaver) jt Elleri kooli  
 muusikud Wilde Irish Pub  
21.30  Ungari filmipäevad – Török «Overnight»  
 Genialistide klubi
22.00  Etnorong Klubi Trehv
22.00  Punase Pulli Rodeo Püssirohukelder
22.00  Õllenupuneljapäev Place Beer Colors
22.00  Passion Atlantis
23.00  Students Night Out Club Illusion
23.00  Ungari filmipäevad – ansambli Bürkös kontsert  
 ja tantsutuba Genialistide klubi

Reede, 17. oktoober
10.35  Tudengiinfo Raadio Elmar 101,2 Mhz
13.00  Trepijooks EMÜ Torn ühiselamu
13.00  Torn vs Betton EMÜ ühikatevaheline plats
15.00–17.00  EKSTREEMFAKTOR Raekoja plats
15.00–19.00  Ajujaht Raekoja plats
17.15  Freeze Flash Mob Raekoja plats
18.00  Maailmafilm Ungari filmipäevadel – «Osake  
 nende elust» Eesti rahva muuseumi loengusaalis
18.00  Veski meestelaulutuba Veski villa
18.00  Maailmafilm Ungari filmipäevadel – «Balkani  
 tšempion» Eesti rahva muuseumi loengusaalis
20.00  TŠILLIME - VLÜ, SKA FAKTOR 
 Tartu üliõpilasmaja
22.00  Pööloy Gläänz ja Kurjam Klubi Trehv
22.00  Peole kutsub ansambel Vanaviisi! 
 Püssirohukelder
22.00  Mojito Lounge Place Beer Colors
22.00  Start Up Weekend Atlantis
23.00  Connections Club Illusion

Laupäev, 18. oktoober
12.00  Pärmivabriku töökoja talgud 
 Vana pärmivabrik Pika ja Pärna tänava nurgal
12.00–17.00  Kõrgkoolidevaheline jalgpallivõistlus 
 Annelinna kunstmuruväljak 
13.00  Slackline võistlus ja show Küüni tänava park 
13.00–15.00  BEEBIDE VÕIMLEMINE TÜ spordihoone 
22.00  Kõrtsipalavik Püssirohukelder
22.00  Touch Atlantis
23.00  Tallinn Express Club Illusion

Pühapäev, 19. oktoober
HEA TEO PÄEV
14.30  Heategu lapsele TÜ kliinikumi lastekliinik 
 (N. Lunini 6)
16.15–18.00  Mudilased Atlantis

TARTU 
SÜG ISPÄEVAD 
2008
13. – 19 .  OKTOOBER
pUHKA VA IM VÄLJA!

2006. aasta tudengipäevadel kudusid näputöös osavad 
üliõpilased raamatukogu fuajees ülikooli rektorile sooja 
salli.                    Ove MaidLa

Väikesed muusikahuvilised kevadisel Võlu-
aia heategevuskontserdil.            Kstina vaLLiMäe

Tudengite seiklusrada 2006. aastal raeplat-
sil. Fotol üks osaleja.      Ove MaidLa

Tänavu kevadpäevadel tudengilaadale tulnud kauplejad. 
Kstina vaLLiMäe

Kevadpäevadel toimunud öölaulupidu tõi kohale suure 
hulga tudengeid.                    Kstina vaLLiMäe

Tänavukevadine kostümeeritud teatejooks näitas üliõpilaste loomingulisust riietumisel.
taavi KOttise
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