VIII Rahvusvaheline laste - ja noorte akadeemilise vokaali konkurss
20. 03. –24. 03. 2013
Kohtla –Järve Kultuurikeskus (Keskallee 36)
Tallinna Kanutiaia Noortemaja
Mustpeade maja (Tallinn)
Konkurssi toetavad :
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerim
Eesti Kultuurkapital
Kohtla - Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Kultuurikeskus
Tallinna Haridusamet
Vene Romansi Klubi
Tallinna Kanutiaia Noortemaja
Konkursil võivad osaleda : üldhariduslike koolide, muusikakoolide ning loomemajade õpilased,
ansamblid (duetid, triod, jne.), keskeri - ja kõrgkoolide üliõpilased, eraisikud.
Taotlused Konkursil osalemiseks võetakse vastu vastavalt järgmistele vanusegruppidele :
Noorem vanusegrupp : 9 –11 aastased
Keskmine vanusegrupp : 12 –14 aastased
Vanem vanusegrupp : 15 – 17 aastased
Vanem vanusegrupp : 18 –20 aastased
Konkurss toimub kahes voorus, kõik teosed esitatakse originaalkeeles.
20. 03. 2013 Kohtla-Järve Kultuurikeskus (Keskallee 36)
saabumine, majutus, kell 17.00 – loosimine, kell 18.00 – eelmiste konkursside laureaatide ja
zürii liikmete kontsert.
I voor 21. 03. 2013 kell 12. 00
Noorem vanusegrupp (9-11) esitab:
- mõne rahvuse rahvalaulu (soovitav a capella, lubatud ka saatega)
- teose omal valikul
NB! Jälgida teoste erilaadilisust.
Keskmine vanusegrupp (12-14) esitab:
- mõne rahvuse rahvalaulu (soovitav a capella, lubatud ka saatega)
- klassikalise teose (madrigal, kantsoon, romanss, arietta)
- teose omal valikul
NB! Jälgida teoste erilaadilisust.
Vanem vanusegrupp ( 15 – 17- aastased) esitab:
- mõne rahvuse rahvalaulu (soovitav a capella ja originaalkeeles)
- klassikalise teose ( Viini klassikud ja romantikud)
- teose omal valikul
NB! Jälgida teoste erilaadilisust.
Vanem vanusegrupp ( 18 –20 –aastased ) esitab
- mõne rahvuse rahvalaulu (soovitavalt a capella ja originaalkeeles)
- XVI – XIX saj. Lääne – Euroopa heliloojate klassikalise teose
- vene helilooja klassikalise teose
NB! Jälgida teoste erilaadilisust.

II voor 22. 03. 2013 kell 12. 00
Kohtla-Järve Kultuurikeskus
Kuulamine toimub vastavalt II vooru pääsenute vahel esimesel voorupäeval igas vanusegrupis
toimunud loosimise järjekorras.
Noorem vanusegrupp (9-11) esitab:
- kaks erilaadilist teost
Keskmine vanusegrupp (12-14) esitab:
- teose omal valikul
- osaleja riigi teose
NB! Jälgida teoste erilaadilisust.
Vanem vanusegrupp (15 – 17 aastased ) esitab :
- osaleja riigi teose alates XX sajandi teisest poolest
- kohustusliku teose
solistid: V.Bellini „ FINESTRA CHE LUCEVI ED OR NON LUCI“
duetid ja ansamblid: barokkajastu heliloojate teos (Bach, Händel, Scarlatti, Vivaldi,
Monteverdi, Lülli j.t.)
Vanem vanusegrupp ( 18 – 20 aastased ) esitab:
- teose omal valikul
- osaleja riigi teose alates XX sajandi teisest poolest
- kohustusliku teose
solistid: G.Donizetti „ LA CONOCCHIA“ ( Canzone napoletana)
duetid ja ansamblid: barokkajastu heliloojate teos ( Bach, Händel, Scarlatti,Vivaldi,
Monteverdi, Lülli jt.)
Lõppkontsert toimub 23.03.2013 Kohtla – Järve Kultuurikeskuses,
Peale kontserti ärasõit Tallinna, majutamine hotellis Ecoland. Ekskursioon Vanalinnas.
24.03.2013 kell 13.00 kontsert Tallinna Mustpeade majas – osalevad kõik konkursist
osavõtjad, lõuna ja ärasõit.
Konkursi võitjatele igas vanuserühmas on järgmised preemiad ja tiitlid:
I preemia ja laureaadi tiitel
II preemia ja laureaadi tiitel
III preemia ja laureaadi tiitel
Publiku auhind
Auhind kohustusliku teose parima esituse eest
Konkursist osalemise diplomid antakse kõigile osavõtjatele ja II vooru pääsenutele omistatakse
Diplomandi tiitel. Samas diplomid neile, kes näitasid parima tulemuse
- musikaalsuses
- artistlikkuse
- lavakultuuris
- pedagoogile – “esitaja repertuaari ja vanuseliste võimete vastavuse eest “
- Preemiad parimale pedagoogile ja kontsertmeistrile
GRAND PRIX’-i saab osaleja, kelle esinemine sai hinnatud parimaks.
Žüriil on õigus :

- mitte välja anda kõiki preemiaid
- jagada preemiad osalejate vahel ( v.a. peaauhind)
- jagada eripreemiad
Hindamine :
1. Hindamine toimub 10-ne pallisüsteemis
2. Teise vooru edasipääsenute arvu otsustab žürii
3. Kohtade ja preemiate lõplik määramine toimub avalikul hääletamisel, arvestades I ja II vooru
tulemusi.
4. Juhul kui punktide kokkulugemisel või hääletamisel saavad konkursist osavõtnud võrdselt
hääli (nii poolt kui vastuhääli ), osutub otsustavaks žürii esimehe hääl .
5. Pedagoog, kes on žürii koosseisus, ei saa hääletada oma õpilase poolt või vastu.
6. Konkursi tulemused tehakse teatavaks lõppkontserdil.
Konkursil osalemise taotlused peavad laekuma Konkursi toimkonda hiljemalt
01.03.2013 a.
Kontsertmeistri puudumise juhul noodid esitatakse Konkursi toimkonda hiljemalt
01.03.2013 a.
Kohustuslike teoste noodid saab Konkursi toimkonnast pöördudes aadressil:
olga.bunder@mail.ee , tel 6 521902; 56 638293
Osalemistasu: solistid 20 EUR, duetid 30 EUR ja ansamblid 40 EUR,
Kõik Konkursil osalemisega seotud kulud kannavad osalejad ise.
Konkursi toimkond osutab abi viisade vormistamisel, tasub buklettide trükkimise, saalide,
reklaami, meisterklasside ning ekskursioonidega seotud kulud.
Taotlused palume saata aadressil : Aia 12 , 10111 Tallinn, märksõna Olga Bunder või siis
Keskallee 36, Kultuurikeskus, Kohtla – Järve, märksõna “Konkurss “.
Kontakttelefonid: 6521902, 56638293 Olga Bunder;
33 66164 Tatjana Ivanova (Kultuurikeskus,osakonna juhataja);
33 78554 Anu Juusu (Linnavalitsuse kultuurispetsialist);
33 78540 Natalja Maksimova (majutusküsimused);

Faks : 6279070 ; 3378503 (linnavalitsus) ;33 66162 (Kultuurikeskus).
E-post : olga.bunder@mail.ee , edith.krilavi@mail.ee ,anu.juusu@kjlv.ee
OOTAME TEID !

