28. - 30.juunil 2017 Mulke suvekuul
„Toit ja tervis loodusest ning Mulgimaa kohapärimus“
ning loodusfestival „Ääle mõtsan“
Korraldavad: Mulgi Kultuuri Instituut ja MTÜ Lilli Looduskeskus
Koht: Lilli loodusmaja Mulgimaal
PROGRAMM
28.juuni 2017
16.00 – 17.00 Saabumine Lilli loodusmajja, asjade lahti pakkimine, loodusmaja tutvustamine
ning ümbrusega tutvumine
17.00- 20.00 Umbrohutoidud ja toidutaimed meie ümber.
Juhendaja-retkejuht botaanik Raivo Kalle.
20.00 - 23.00- Pärimuslugude õpituba. Juhendab ja lugusid jutustab Piret Päär.
Pilli mängib Julius Vilumets.
29.juuni 2017
09.00 – 12.00 Ravimtaimede õpituba. Korjamine, kuivatamine, hoidmine, kasutamine
Lihtsate taimetoitude valmistamine. Juhendab Metsamoor Irje Karjus.
12.00 – 13.00 Lõuna
13.00 – 16.00 Taimetinktuuride õpituba. Juhendab proviisor ja taimetark Maret Makko.
13.00 - 16.00 Meisterdamise töötuba lastele.
16.00 - 19.00 Mulgi toitude valmistamise õpituba. Juhendavad kohalikud mulgi perenaised.
19.00 - 20-00 vaba aeg
20.00 – 23.00 Mulgi traditsiooniliste tantsude ja laulumängude õpituba.
Mängib Julius Vilumets, tantse õpetab Marju Varblane või Alli Laande.
30.juuni 2017
9.00 – 12.00 Soodega seotud pärimused Teringi rabas.
Rabadega seotud uskumused ja kombed, hiiepuud, kalmekohad ja taliteed.
Retkejuhiks Soomaa loodusmees ja raamatu “Soomaa loomalood” autor Edu
Kuill.
12.00-15.00 – Mulgimaa teemalised algupärased näidendid Nava talus.
Külastame Nava talu ja kuulame talu lugu ning sellega seotud loomingut.
12.00-15.00- Meisterdamise õpituba lastele.

15.00-16.00 – asjade pakkimine ja lahkumine
Vabal ajal võimalik tutvuda ja tegeleda talus elavate koduloomadega.
Teha villatöid, kududa kangastelgedega, sõita matkatõukerataste, kanuude ja
hobustega või lihtsalt jalutada loodusmaja matkarajal.
Osalustasu
1. kõikide päevade eest koos ööbimisvõimalusega (kaasa tuleb võtta oma voodiriided!)
loodusmajas:
• täiskasvanu 7 eurot koos kahe ööbimise ja 3 päeva toitlustamisega
• lastele vanuses 7-16 aastat, 5 eurot koos kahe ööbimise ja toitlustamisega
2. Ühe päeva või õpitoa osalustasu
• täiskasvanule 5 eurot/päev
• lastele vanuses 7-16 aastat, 3 eurot/päev.
NB! Eelregistreerumine on vajalik. Kohtade arv on piiratud.
Registreerumine meilitsi: mki@mulgimaa.ee
Info Lilli Loodusmaja kohta ly@looduskeskus.ee 513 2994
Ettevõtmist toetavad Mulgimaa kultuuriprogramm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.

