MTÜ FESTIVO
Noorte lauljate konkurss-festivali „Võluhääl 2018“ võistulaulmise juhend.
Konkurss-festival toimub 22.-24. novembril 2018 Orissaares. Osalema on oodatud kõik kaunite ja loomulike
häältega ja klassikalise häälekooliga noored vanuses 8-19 aastat. Lauluvõistlust korraldab MTÜ Festivo
koostöös Orissaare haridus-ja kultuuriasutustega. Festivali kunstiline toimkond valib ja kinnitab žürii, mille
liikmeteks on oma ala tunnustatud spetsialistid.
Konkurss-festivali läbiviimise kord:
Konkurss toimub ühes voorus. Osaletakse järgmistes vanuseastmetes:
I vanusegrupp: 8-10 aastat, lavaloleku aeg 5-7 min
II vanusegrupp: 11-13 aastat, lavaloleku aeg 5-7 min
III vanusegrupp: 14 -16 aastat, lavaloleku aeg 6-8 min
IV vanusegrupp: 17-19 aastat, lavaloleku aeg 8-10 min
Lauljate ülemine vanuspiir arvestatakse seisuga 1. november 2018. Ühes vanusegrupis pääseb osalema kuni
15 lauljat vastavalt registreerumise järjekorrale. Korraldaja jätab endale õiguse teha vanusegruppide osalejate
arvus muudatusi juhul, kui mõni vanusegrupp osutub vähem täitunuks. Esinemise järjekord loositakse
korraldustoimkonna poolt pärast registreerimise tähtaja lõppu.
Nõuded kavale:
I-III vanusegrupis osaleja esitab 2 erineva karakteriga laulu, IV vanusegrupp esitab 3 laulu. Üks esitatavatest
lauludest on eestikeelne isamaaline laul või emakeelne rahvalaul. Konkursi kava esitatakse peast. Laulja
kasutab esinemisel selleks ettenähtud poodiumi. Üks esitatavatest lauludest on a cappella, teine (teised)
esitatakse naturaalpilli(de) saatel. Osaleja hoolitseb oma instrumentaalsaate olemasolu eest ise ja annab
korraldajale teada oma soovi(de)st registreerimisel. Fonogrammide kasutamine laulude saateks ei ole
lubatud.
Žürii töö ja hindamise kord:
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii, kes on oma valdkonna tunnustatud ja head spetsialistid. Žürii
töökohustusteks on lauljate kuulamine, soorituse hindamine ja tagasiside andmine. Saadud hinnete summa
jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde.
Hinnatakse:







hääle vaba kasutust, dünaamilist skaalat ja värve;
intonatsiooni puhtust, registrite ja positsioonide ühtlust;
nõtket ja loomulikku muusikalise fraasi kujundamise oskust;
muusikalise sisu ja teksti mõtte edasiandmist, artikulatsiooni;
koostööd instrumentaalsaatega;
artistlikkust ja esinemiskultuuri.

Vastavalt saadud hinnetele kujunenud pingereale annab žürii välja auhinnad iga vanusegrupi kolmele enim
punkte kogunud lauljale. Žüriil on õigus anda eripreemiaid. Žürii võib preemiaid ümber jagada, kui ühes
vanusegrupis saavutatakse võrdne punktide arv või kui ei ole võimalik kõiki kohti välja anda. Žürii võtab
kohustuse anda lauljatele heas toonis konstruktiivset tagasisidet, jättes soorituse tegijatele positiivse,
motivatsiooni toetava edasiarengu võimaluse. Tagasiside andmise viisid: suuline arutelu, kirjalik tagasiside.
Kirjalik tagasiside edastatakse osaleja juhendajale soovi korral konkursi korraldaja vahendusel hiljemalt 31.
detsember 2018.
Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi materjale raadio- ja telesalvestusteks ning ürituse eel- ja
järelreklaamis ilma selle eest honorare maksmata.
Osavõtutingimused:
Konkurss-festivalile saab registreerida vahemikus 01.10-15.10.2018 MTÜ Festivo kodulehel oleval
registreerimisvormil http://festivo.ee
Konkurss - festivali osalustasu 35€ osaleja kohta (k.a. juhendaja ja kontsertmeister), sisaldab 4
toidukorda, koolitust töötubades ja meistriklassis, sissepääsu festivali üritustele, festivali bukletti ja käepaela.
Osavõtutasu ilma söögikordadeta – 25€ osaleja kohta (anda teada registreerimisel). Osalustasu suurus ei
sõltu konkurss-festivalil viibitud päevade arvust.
Transpordi ja majutuse organiseerib ja tasub osavõtja ise. Majutuse info: http://www.orissaare.ee/majutus;
http://www.muhu.ee/Majutus
Osavõtutasu kanda hiljemalt 30. oktoobriks 2018 korraldaja MTÜ Festivo arvele:
EE597700771001808637 LHV pank. Ülekande juurde märkida selgitusse „Võluhääl 2018, osaleja(te)
nimi“. Arve soovi korral võtta ühendust korraldajaga aadressil festivo@festivo.ee
30. oktoobriks 2018 esitada korraldaja meiliaadressile festivo@festivo.ee või kodulehel olevale vormile:
Osaleja nimi, esitatava kava laulud (teose pealkiri, muusika ja teksti autorid, seade autor, vajadusel teose
nimi, kust valitud laul pärineb), kava esitamise järjekord. Saatepillide olemasolul anda teada oma soovidest.
30. oktoobriks 2018 saata postiga esitatavate laulude noodid 3 eksemplaris, millele on lisatud osaleja nimi,
laulu helilooja, sõnade autor, kas laul esitatakse saatega või a cappella. Täpne ajakava saadetakse osalejatele
pärast registreerimise tähtaja lõppu hiljemalt 15.11.2018.
Konkurss-festivali Võluhääl 2018 korraldaja:
MTÜ Festivo (reg kood 80235071) festivo@festivo.ee
Postiaadress: Kuivastu mnt 5-11, Orissaare alevik, Saaremaa vald, 94601
Kunstiline toimkond:
Anne Kann anne@festivo.ee

56 656 767

Kairit Levit kairit.levit7@gmail.com 56 653 437
Triin Ella triinuella@gmail.com 5 658 002

Kuivastu 5-11
Orissaare 94601
Registrikood 80235071

Telefon +372 5665 6767
E-mail festivo@festivo.ee
Koduleht www.festivo.ee
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