Aktiviteter i Tallinn i anledning af Dannebrog 800 og Estland 100
År 2019 markerer, ifølge legenden, 800-året for Dannebrogs fødsel, 100-året for Republikken Estland og
800 år for første skriftlige omtale af Tallinn.
Nedenfor finder du en samling af begivenheder, der er åbne for offentligheden.
Der tages forbehold for mulige opdateringer.

UDSTILLINGER SOM ÅBNER I MAJ/JUNI
15. maj – 18. juni 2019 / Frihedspladsen (Vabaduse väljak)
Fotoudstillingen "Estland-Danmark. Historiske højdepunkter gennem 800 år"
Friluftsudstillingen på Frihedspladsen, udarbejdet af Dansk Kulturinstitut og den danske ambassade, viser
historiske øjeblikke fra de sidste 800 år - fra de første møder mellem danskere og estere til nutidens
samarbejde. Læs mere her.
22. maj 2019 – maj 2021 / Tallinns Bymuseum (Vene tänav 17)
Udstillingen "Fra højborg til by - fødslen af en dansk by for 800 år siden"
Hvornår bliver en bosættelse til en by? Hvad skete der under Kong Valdemar II af Danmarks korstog, og
hvordan var de tidlige år under dansk herredømme? Udstillingen giver en detaljeret rekonstruktion af
Tallinn i den danske æra, baseret på arkæologiske fund. Læs mere her.
14. juni – 6. juli 2019 / Estlands Nationalbibliotek
Udstillingen "Dannebrog 800 - Dansk historie i Estland"
Udstillingen tager udgangspunkt i originale dokumenter fra Estlands rigsarkiv, inklusiv den ældste og
mest værdigfulde optegnelse fra rigsarkivets samlinger fra 1240. Udstillet er også de originale kilder fra
Tallinns Stadsarkivs samling, det estiske udenrigsministeriums arkiv og dansk litteratur fra Estlands
Nationalbiblioteks samling. Læs mere om udstillingen her.
15. juni – 13. oktober 2019 / Kadriorg Kunstmuseum
Udstillingen "Dannebrog - Flaget, der faldt ned fra himlen: Dansk guldalder"
For første gang udstilles et bredt udvalg af den bedste kunst fra den danske guldalder i Estland, takket
være Statens Museum for Kunst, støttet af den danske ambassade i Tallinn og Dansk Kulturinstitut.
Udstillingen er centreret omkring maleriet " Slaget ved Lyndanisse " af C.A. Lorentzen, som for første
gang rejser uden for Danmark, for at markere 800-året for det flag, der ifølge legenden faldt ned fra
himlen i Tallinn. Mesterlige guldaldermalerier af Eckersberg, Købke, Abildgaard og Jerichau-Baumann vil
også blive udstillet.
Udstillingen bliver indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark sammen med Estlands
Præsident Kersti Kaljulaid.
Yderligere information om udstillingen, som åbner for offentligheden lørdag den 15. juni kl. 15.00, kan
læses her.
15. juni 2019 – maj 2020 / Borgmuseet Kiek in de Kök
Udstillingen "Dannebrog og Estland 1219-2019"
Denne bemærkelsesværdige udstilling, som er udarbejdet af Danmarks Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg slot og Tallinn Bymuseum med støtte fra Dansk Kulturinstitut og Den danske ambassade,
fokuserer på de historiske forbindelser fra 1219 til nu om dage.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i Danmark åbner udstillingen sammen med Tallinns borgmester,
hvorefter udstillingen er åben for offentligheden fra kl. 16.00. Yderligere information kan læses her.

BEGIVENHEDER I MAJ

15. maj – Tallinn-dag
Tallinn-dagen markerer datoen, hvor Kong Erik IV Plovpenning i 1248 gav Tallinn lybsk ret. Se hele
programmet her.
30. maj – 2 juni / Tallinns indre by
Tallinns Gamle Bydels Dage “Tallinn 800 | Byens Fødsel”
Den årlige gamle bydels dage omfatter flere danske aktiviteter og kunstnere i år. Se hele programmet
her.

BEGIVENHEDER I JUNI
4. juni
DEN ESTISKE FLAGDAG
15:00-16:00 / Tallinns Domkirke (Mariakirken)
Formel indvielsesgudstjeneste for Dannebrog i Mariakirken udført af ærkebiskop Urmas Viilma.
Danmarks-Samfundet vil præsentere et Dannebrog til kirken og overrække det som en gave.
Gudstjenesten er åben for alle. Støttet af den danske ambassade. Læs mere her.
4. juni – 29. juni 2019 / Haus-galleriet (Uus 17)
Udstillingen "Hoved og Hale" af Per William Petersen
Den danske kunstner Per William Petersen har deltaget i kunstudstillinger i Estland i 14 år. Hans nyeste
værker findes i hans udstilling på Haus-galleriet. Udstillingen forbliver åben indtil 29. juni. Læs mere om
udstillingen her.
14. juni / Sct. Michaelis Kirke
Kl 18.00
Koncert med Københavns Kantatekor
Gratis entré

LØRDAG DEN 15. JUNI
9:00-10:30 / Kongeskibet Dannebrogs ankomst
Kongeskibet Dannebrog ankommer ved Tallinns vandflyverhavn (Lennusadam). Mere info her.
Kl 11.00-15.00 / Frihedspladsen (Vabaduse väljak)
Familiedag for at fejre det danske og det estiske flag
Flagene fylder 135 hhv 800 år. Pladsen fyldes med telte, hvor danske og estiske organisationer
introducerer vore landes relationer. Koncerter finder sted på scenen.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark og Estlands Præsident Kersti Kaljulaid forventes at
besøge denne offentlige begivenhed kl. 12.00. Den estiske og den danske regering vil også være
repræsenteret.
Arrangeret af Estlands statsministerium i samarbejde med den danske ambassade og Dansk
Kulturinstitut. Mere info findes her.

Den Danske Dronnings Have
Den nye rosenhave i Tallinn, nær den gamle Danske Konges Have, kommer til at står som et varigt
symbol på fejringen af Dannebrog 800 og Estland 100 og venskabet mellem vore to nationer. Den åbnes
officielt den 15. juni om eftermiddagen af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark sammen
med borgmesteren af Tallinn.
Haven vil have 800 roser, en for hvert år siden 1219 og 8 københavnerbænke, en for hvert århundrede,
som gave fra Danmark til Tallinn, dens borgere og dens mange besøgende. Udarbejdet af Tallinn by i
samarbejde med den danske ambassade og Dansk Kulturinstitut.
Efter åbningsceremonien vil den nye have være åben for offentligheden fra kl. 16.00.
Den Danske Konges Have
Som en særlig gestus fra Tallinn by bliver Den Danske Kongens Have (navngivet efter Kong Erik Menved
for syv hundrede år siden) opfrisket før besøget af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark.
Det er en åben og allerede elsket have, ofte besøgt af Tallinns borgere og besøgende. Den 15. juni vil
den være åben for offentligheden efter kl. 16.00.

Kl. 17.00 / Estonia Koncerthus
Galakoncert ”Estland 100 og Dannebrog 800”
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark og Estlands Præsident Kersti Kaljulaid samt mange
andre forventes at deltage i denne festlige galaforestilling.
Det danske barokensemble Concerto Copenhagen vil sammen med det estiske filharmoniske kammerkor
opføre musikalske perler fra barokrepertoiret, såsom værker af Bach, Händel og Telemann samt værker
af den verdensberømte estiske komponist Arvo Pärt. Koncerten er arrangeret af den danske ambassade
og Dansk Kulturinstitut.
Billetter til koncerten kan købes her.

19:00 / Sct. Jørgenskirken
Koncert ”Amica Mea” med Københavns Kantatekor og Veronika Portsmuths Korakademis
Koncertkor
Gratis entré. Mere information her

20:00 / Tallinn Rådhusplads
Koncert med København Politiorkester
Gratis entré.

SØNDAG den 16. JUNI

11:00 / Tallinns Domkirke (Mariakirken)
Søndagsgudstjeneste
Den estisk-danske gudstjeneste markerer 800 årsjubilæet for opførelsen af den ældste kirke i
Tallinn, Mariakirken også kendt som Domkirken (Toomkirik). Hendes Majestæt Dronning
Margrethe II af Danmark forventes at deltage i gudstjenesten, som er åben for offentligheden.

Bogudgivelse:
“Danmark og Estland 1219-2019 – Udvalgte studier om fælles fortid” redigeret af professor Jens
E. Olesen. Estiske og danske historikere og eksperter beskriver i 19 artikler middelalderen, tidlig moderne
tid samt nyere tids historie frem til i dag. Bogen udgives den 15. juni, dagen hvor det danske flag
Dannebrog, ifølge legenden, faldt ned fra himlen i 2019 i Tallinn. Bogen fejrer 100-året for Republikken
Estland og 800-året for de dansk-estiske relationer.

ANDRE BEGIVENHEDER I JUNI

29. juni
Venskabsfodboldkamp mellem U16 Møns FK og JK Tabasalu
Find ud af mere her.

Bøger som udgives:
"Danmark og Estland 1219-2019 - Udvalgte studier om fælles forhold"
Udarbejdet af Jens E. Olesen, med artikler fra estiske og danske forfattere.

“Dannebrog 800. Historien om Danmark og Estland” Udgivet af Estisk Institut I
samarbejde med Tallinn Bymuseum og Danmarks Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
slot. Bestil her.
“Tallinna ajalugu” (Tallinns Historie) – bind 1 og 2
Udgivet af Tallinns Stadsarkiv

Nyheder og arrangementer opdateres på denne Facebookside:
https://www.facebook.com/Dannebrog800Estonia100/

