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20. märtsist kuni 25. aprillini 2021 esitleb Saksamaa end Eestis mitmekülgse programmiga.
Kunsti, kultuuri, majanduse, teaduse ja saksa keele alaste üritustega leidub kavast midagi
igaühele. Saksa Kevad on silmapaistev näide Saksamaa ja Eesti eeskujulikest suhetest.
Täpsemat infot selle kohta leiab nüüdsest aadressilt www.saksakevad.ee.

Christiane Hohmann, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis: Tähistame saksa-eesti
suurepäraseid suhteid värvika ja mitmekesise kavaga juba 12. korda. Tänu neile tihedatele
sidemetele saame ka sel aastal Saksa Kevadet tähistada – täpsemalt digitaalselt. Oleme
seeläbi palju paindlikumad ja pakume Teile kõigile võimalust, olenemata Teie asukohast,
mitmekülgsest programmist osa saada. Koos Alam-Saksi liidumaaga pakume ka sel aastal
Saksa Kevadega võimalust üksteisega tuttavaks saada, mõtteid vahetada ja kohtuda.

Björn Thümler, Alam-Saksimaa teadus- ja kultuuriminister: Eesti ja Alam-Saksimaa suhted on
mitmekesised – ja lähedased ning seepärast on mul väga hea meel, et minu koduks olev Alam-Saksi
liidumaa on taas selle ainulaadse üritustesarja partneriks. Mul hea meel, et saan Teile pakkuda meie
digitaalsete pakkumistega virtuaalset vaadet Alam-Saksi.

Saksa Kevade avab sel aastal 23./24. märtsil Göttingeni ülikooli ja Tartu Ülikooli ühine
virtuaalne sümpoosion ning sellele järgneb vaheldusrikas ja mitmekülgne programm.
Digitaalselt saab külastada nii Hannoveri kammerorkestri kontserte, näituseid, etendusi kui
ka kirjanduslikke kohtumisi. Saksa küpsetuskunsti saab õppida otseülekandes
veebikursustel. Lisaks pakume mitmesuguseid digitaalseid infoüritusi, näiteks tänu
Saksa-Balti Kaubanduskojale ja Saksamaa Akadeemilisele Vahetusteenistusele. Koostöös
Eesti koolide ja ülikoolidega toimuvad konkursid ja praktilised tegevused, mis muudavad
kultuuri ja keele käega katsutavamaks. Samuti leiate programmist põnevat teavet Alam-Saksi
liidumaa ja Saksamaa kui majandus- ja teadus asukohamaa kohta.

Saksa Kevadest: Alates 2008. aastast esitleb Saksamaa end Eestis Saksa Kevade üritustesarjaga. Nende
"Saksamaa nädalate" jooksul panevad kõik Eestis tegutsevad Saksa organisatsioonid ja nende Eesti partnerid
kokku värvika 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. Sel aastal on taas festivali partneriks Alam-Saksi liidumaa. Saksa Kevade programmi koordineerib Saksa
saatkond koostöös Goethe Instituudiga.
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