KULTUURIKALENDER 2017.a.
Aeg
MAI
27.apr.-7.mai
9.-31.mai

Sündmus

Jõhvi balletifestival
MTÜ „Autori foto“ Narva
kontserdisari "Muusika ja aja lood" 03. mai Jarek Kasar
12. mai Emadepäeva pidustus
14. mai Emadepäevakontsert
14. mai Teater Tuuleveski etendus "Pöial-Liisi"
20. mai Muuseumiöö
Comedy estonia : Sander Õigus "Hoopis
20. mai teine tera!"
22. mai Kontsert Stas Mihhailov
"Arieli laulud ",Eesti Filarmoonia
24. mai kammerkoor
26. mai Kontsert "Laulu,mu muusikaingel"
27. mai JKHK Kevadkontsert
31. mai muusikakooli kevadkontsert

JUUNI
01. juuni Mängude festival
02. juuni Etendus "Õnnekütid vastu tahtmist"
2.-27.juuni Liia-Laine Kangur /maal/ Jõhvi
10. juuni Jõhvi valla kuldpulmaliste pidustus
7.-20.juuni

Linnalaager
Tallinna Kitarrifestival :Gareth Pearson
13. juuni (Suurbritannia)

15. juuni EV 100: Laste vabariik
25 aastat Jõhvi linnaõiguste
17. juuni taastamisest /rahvapidu
25 aastat Jõhvi linnaõiguste
18. juuni taastamisest / tänavakultuuri festival
23. juuni Võidupüha tähistamine
23. juuni Jaanipäev
JUULI
4.-15.juuli
festival 7 linna muusika
14.-15.juuli
festival Slaavi valgus
13. juuli Orelimuusikapooltund
20. juuli Orelimuusikapooltund
27. juuli Orelimuusikapooltund
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Jõhvi muuseumi selts

MTÜ Tubli laps
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Jõhvi VV/Tammiku
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AUGUST
15.aug-4.sept
Sillamäe kutsekooli tekstiiliosakond
SEPTEMBER
4.-6.sept
7.sept-3.okt

Lahtiste uste päevad
Svetlana Petrova /maal,nahk/ K-Järve

24. sept XIV "Rahvuskultuuride loomepada"
30. sept Jõhvi Mihklipäev
30. sept VIII Jõhvi Mihklilaat
Sankt-Peterburi Teater “Vene Ballett” :
30. sept Luikede järv
OKTOOBER
5.okt-3.nov
Tatjana Ivuškina /ukraina tikand/
okt
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Ida-Virumaa eakate päev
kontserdimaja
NORD + projekt /4 riigi muusikakoolide
12. okt ühiskontsert
kontserdimaja
Hõimupäevade kontsert
kontserdimaja

21. okt
20.-30.okt
28. okt
NOVEMBER
6.nov-1.dets
04. nov
12. nov
19. nov
26. nov
DETSEMBER
4.-27.dets

kultuuri-ja huvikeskus,
rahvuskultuuriseltside
ümarlaud

III jõhvikate nukupidu
Raamatunädal,raamatukogupäevad
Teater Arkadia : Draakoni show
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Tammiku rahvamaja -50
Isadepäev
Kontsert: Juri Galtsev
I advendiküünla süütamine
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Eevi Kaur /maal/
Päkapikumaa

Laste jõulupidu
15. dets muusikakooli jõulukontsert
JKHK laste talvekontsert
29. dets Aastalõpuball
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