Üleriigilise koolinoorte duettide konkursi juhend
Aeg
22.03.2014
algus kell 13.00
Koht
Viljandi Muusikakool
Jakobsoni 16, Viljandi
Eesmärk
Konkursi eesmärgiks on äratada huvi mitmehäälse musitseerimise vastu, õpetada lapsi muusikat
väärtustama, ennast loovalt ja emotsionaalselt väljendama, muusikat kuulama ja analüüsima. Et
konkurss on suunatud ansamblilaulu väikseima koosseisulise vormi – dueti esitusele, annab see
muusikaõpetajatele võimaluse õppetöö eesmärgistatud tegevuse kaudu arendada õpilaste mitmeid
vokaalseid võimeid: mitmehäälset laulmist, ansamblilaulus olulist kokkukõlamis- ja
kuulamisoskust, partnerit arvestavat musitseerimisoskust (ühtset fraasi- ja dünaamikatunnetust,
hääletämbri värvimisoskust, muusikalis- emotsionaalset ühist väljendusoskust ja analüüsivõimet)
ning proovile panna/tugevdada laste esinemisjulgust.
Esinemispaik
Viljandi Muusikakooli orkestrimaja, kus on korralik kontsertklaver (võimalik on kasutada ka
digiklaverit), helitehnika ja valgustus.
Osavõtjad
Olenemata tegutsemise kohast, võivad konkursist osa võtta kõik koolinoorte duetid. Osavõtja peab
käima üldhariduskoolis. Võisteldakse kolmes vanusegrupis: IV-VI, VII-IX ja X-XII klass. Oma
vanusegrupist vanemate lauljate kasutamine ei ole lubatud, nooremate aga küll. Koosseisu järgi
võivad osaleda nii poiste- (mees-), tütarlaste- (neidude-) ja segaansamblid.
Tingimused
Esitada tuleb 1 duett, soovitatavalt eesti keeles ja naturaalpilli(de) saatel.
Lauljate saateks saab kasutada ansamblit (klaver/bass/trumm). Ansamblisaate soovi palume
märkida registreerumisel. Korrektselt vormistatud saatenoodid saata hiljemalt 3. märtsiks 2014.a
saatebändi juhile Themuri Sulamanidzele (themuri@gmail.com). Noote võib saata ka Viljandi
Muusikakooli postiaadressil: Jakobsoni 16, 71005 Viljandi, info@viljandimuusikakool.ee.
Konkursile pääseb kuni 25 duetti igasse vanuserühma registreerimisjärjekorra alusel.
Lühikest prooviaega elavas järjekorras on võimalik teostada 1 tund enne konkursi algust ning
vaheaegadel vanusegruppide vahel.
Hindamine
Lauljaid hindab žürii, kuhu kuuluvad vabariigis tuntud muusikategelased. Igas vanusegrupis antakse
välja auhinnalised I-III kohta ning kuulutatakse välja IV-VI koha diplomite saajad. Kõigi osalejate
hulgast valitakse välja üldvõitja (Grand Prix). Välja antakse Parima Juhendaja tiitel.
Osavõtumaks
Iga laulja kohta 7 eurot.
Raha saab üle kanda a/a 10302005432002 või maksta kohapeal sularahas. Makse saaja on Viljandi
Linnavalitsus. Maksmisel palume märkida osavõtja nimi. Arvega maksmisel palume sellekohane
avaldus (osalejate arv + maksja rekvisiidid) esitada hiljemalt 10. märtsiks 2014 e-posti aadressil:

info@viljandimuusikakool.ee. ( NB! Juhendajad, taustalauljad ja pillimehed osalustasu maksma ei
pea.)
Arvega tasutud osalustasusid mistahes põhjusel konkursil mitte osalemise korral tagasi ei maksta.
Registreerimine
Registreerimisel esitada järgmised andmed:
1) dueti esitajad (nimi/sünniaeg/kool ja klass üldhariduskoolis/kool või stuudio, keda
esindavad)
2) esitatav laul (pealkiri/viisi ja sõnade autor/seade autor),
3) juhendaja (nimi/juhendaja e-posti aadress/telefon)
4) dueti vanusegrupp (4.-6. kl/7.-9. kl/10.-12. kl)
5) saateinstrument/saatja(nimi)/vajaliku tehnika soov
6) taustalaulja(d) (nimi)
7) ansamblisaate soov (jah/ei)
Registreerimise viimane kuupäev on 03.03. 2014. a!!! Lauljad registreerib juhendaja!!!
Osavõtjate nimed ja täpne ajagraafik saadetakse osavõtjate e-aadressile ning avaldatakse Viljandi
Muusikakooli kodulehel: www.viljandimuusikakool.ee
Info ja kontakt
Hedi-Kai Pai, hedikai1@gmail.com, tel. 56452865
Viljandi Muusikakool, info@viljandimuusikakool.ee, tel. 55547055; 4333463
Kohtume Viljandis!!! :)

