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Saksa Kevad 2019 – mitmekülgne ja kirev programm Saksa saatkonnalt,   
Goethe Instituudilt ja partnerliidumaalt Mecklenburg-Vorpommernilt – 
www.saksakevad.ee 

20. märtsist kuni 10. aprillini 2019 esitleb Saksamaa end Eestis juba 10. korda 
mitmekülgse programmiga. Erinevad üritused kunsti, kultuuri, teaduse ja saksa keele 
vallast pakuvad midagi igale maitsele. Saksa Kevad on suurepärane näide Saksamaa 
ja Eesti vahelistest soojadest suhetest. Lisainfot ning ürituste kava leiate veebilehelt 
www.saksakevad.ee. 

Christoph Eichhorn, Saksa suursaadik Eestis: Saksa Kevad on igal aastal Eesti ja 
Saksamaa inimeste kohtumispaigaks. Festival annab võimaluse tunda, kuidas me 
üksteist vastastikku inspireerida saame – ärgitada meie kultuurihuvi, meie uudishimu 
uue vastu. Euroopas on inimestevahelised kokkupuuted, üksmeel ning koostöö 
olulisemad kui eales varem. Mecklenburg-Vorpommernit ja Eestit seob lisaks ühisele 
hansalinnade ajaloole ka tulevikku suunatud tihedad sõprussidemed, nagu näiteks 
Schwerini ja Tallinna ning Greifswaldi ja Tartu vahel.   

Lisaks pidulikule avaüritusele koos siseminister Katri Raikiga, digitaliseerimisminister 
Christian Pegeliga ning noorte muusikutega Schwerinist on selle aasta Saksa Kevad 
taas mitmekesine. Kunstnikekollektiivi Dezernat5 näitus „Näpunäide“ KUMUs ja 
staar-viiuldaja Linus Rothi esinemine Estonia kontserdisaalis on vaid kaks näidet 
paljudest.  
 
Kontserdid, filmid, töötoad, digitaalsed projektid, loengud ja ettekanded pakuvad lisaks 
saksa keele huvilistele ka teistele võimalusi mõttevahetusteks ja kohtumisteks. 
Koostöös eesti üldhariduslike- ja kõrgkoolidega pakutakse kõigile erinevaid võistlusi 
ning kaasalöömisvõimalusi, et veelgi lähemalt selle kultuuri ja keele eripärasid kogeda. 
Samuti leiate sealt põnevat infot Saksamaa kui majanduse- ja teaduse edendaja kohta.   
 
 

Saksa Kevadest: Alates 2008. aastast esitleb Saksamaa end Eestis Saksa Kevade üritustesarjaga. Koos oma Eesti 
partneritega koostavad Eestis esindatud Saksa organisatsioonid mitmekesise programmi, et tutvustada Saksamaad 
kaasaegse ja mitmekülgse maana. Üritused hõlmavad nii kultuuri, keelt, majandust kui teadust, peegeldades nõnda 
Saksamaa mitmekesisust ning saksa-eesti häid suhteid. 2019. aastal on taas festivali partneriks üks Saksa liidumaa 
– me tervitame Mecklenburg-Vorpommernit. Saksa Kevade programmi koordineerib Saksa saatkond koostöös 
Goethe Instituudiga. 
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