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Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2017/2018
Väljund:

Europa Cantat XX koorifestival ja koolitusprogramm

Eesmärk:

Annab Eesti kooridele võimaluse osaleda rahvusvahelisel
koorifestivalil, mis toimub siinsamas Tallinnas. Festival võimaldab
koorilauljatel laulda maailmatasemel dirigentide käe all, avastada uusi
heliteoseid, põnevaid žanre või huvitavaid vokaaltehnikaid, tutvuda
teiste maade muusikaga.

Sihtgrupp:

kõik kooriliigid, dirigendid

Kirjeldus:

Rahvusvaheline koorifestival Europa Cantat XX toimub Tallinnas
27.07-5.08.2018. Festival koosneb koolitusprogrammist (ateljeed,
ühepäevased ateljeed, eriprogrammid) ja kontsertidest. Festivali raames
toimub ka Eesti 100 sünnipäevakontsert Lauluväljakul.
Võimalik valida kuue erineva paketi vahel.

Toimumise aeg:

27. juuli – 5. august 2018

Läbiviimise koht:

Tallinn, lisaks kontserdipaigad teistes Eesti linnades

Korraldaja:

Eesti Kooriühing

Registreerumine:

1. oktoober - 31. detsember 2017
Vaata lisainfot: www.ectallinn2018.ee

Maksumus:

1. Kogu festival (27.7- 5.8) täiskasvanule
2. Festivali I pool (27.7- 1.8) täiskasvanule
3. Festivali II pool (1.- 5.8) täiskasvanule
4. Kogu festival (27.7- 5.8) noorele
(sündinud pärast 5. augustit 1991)
5. Festivali I pool (27.7- 1.8) noorele
6. Festivali II pool (1.- 5.8) noorele

100 eurot inimese kohta
75 eurot inimese kohta
50 eurot inimese kohta
50 eurot inimese kohta
30 eurot inimese kohta
20 eurot inimese kohta

Maksumus sisaldab: Festivalil osalemist: kõiki hommikusi tegevusi (ateljeed,
eriprogrammid), igapäevaseid ühislaulmisi, tasuta sissepääse
festivalikontsertidele, lauluraamatut ja festivali programmiraamatut.
Maksumus ei sisalda majutuset, toitlustuse ja transpordikulu katmist.
Osaluslimiit:

ei ole
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Väljund:

XI Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival

Eesmärk:

Festival võimaldab kooridel omavahel suhelda, õppida teiste kooride
kogemusest, konkurss annab kooridele võimaluse end proovile panna ja
tõstab seeläbi kooride taset.

Sihtgrupp:

Amatöörkoorid kõikidest kooriliikidest. Koori kategooriasse
kvalifitseeruvad kollektiivid, mille suurus algab 16 lauljast.

Kirjeldus:
Festivali raames toimuvad kontserdid Pärnu maakonna ja linna
kontserdipaikades ning konkurss Pärnu Kontserdimajas. Rahvalaulukonkursi kava peab
tervikuna põhinema rahvalaulul, millest vähemalt 1 teos peab olema oma maa rahvalaul; kava
pikkus peab olema minimaalselt 12 minutit puhast muusikat ja maksimaalselt 15 minutit
esimesest noodist viimaseni; konkursil esitatava kava illustreerimiseks võib kasutada rütmi- ja
rahvapille (klaverisaade ja fonogrammid ei ole lubatud).
Esinejaid hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii. Vastavalt žürii poolt antud punktidele
autasustatakse koore kuld- (91-100 p), hõbe- (81-90 p) või pronksdiplomiga (71-80 p).
Koorid, kes saavad vähem, kui 70 punkti, saavad osavõtudiplomi. Konkursi auhinnafond on
2018 €, mille saab žürii otsuse põhjal enim punkte saanud koor.
Toimumise aeg:

31. mai – 3. juuni 2018

Läbiviimise koht:

Festivali avakontsert ja rahvalaulukonkurss toimuvad Pärnu
Kontserdimajas, festivalikontserdid erinevates paikades Pärnu linnas ja
maakonnas.

Korraldaja:

Pärnu Rahvusvaheline Koorifestival MTÜ

Registreerumine:

15. jaanuarini 2018

http://www.prkf.ee/
Maksumus:

Osavõtutasu festivalist: 150 € koori kohta

Maksumus sisaldab: garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu kõikidele festivali
kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile,
soovi korral abi majutuse ja toitlustamise korraldamisel, maakonnas toimuva kontserdi
transporti.
Osavõtutasu festivalist ja koorikonkursist: 200 € koori kohta.
Maksumus sisaldab: garanteerib igale kollektiivi liikmele vaba sissepääsu kõikidele festivali
kontsertidele (v.a. lõpupidu), festivali bukleti, esinemise korralduse vastavalt koori soovile,
soovi korral abi majutuse ja toitlustamise korraldamisel, konkursi žürii liikmete kirjaliku
tagasiside koori kohta.
Osaluslimiit:

ei
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Väljund:

Nais- ja neidudekooride võistulaulmine

Eesmärk:

Naiskoorilaulu propageerimine ja arendamine, uudisloomingu
tutvustamine, parimate nais- ja neidudekooride esiletõstmine ja
motiveerimine

Sihtgrupp:

Naiskoorid ja tütarlastekoorid

Kirjeldus:

Võistulaulmine toimub ühes voorus. Vastavalt koori spetsiifikale ja
kava raskusastmele võisteldakse järgmistes kategooriates: naiskoorid A,
B- ja C- kategoorias (lauljatele alates 21. eluaastast); tütarlastekooridneidudekoorid A- ja B- kategoorias (neidudekoor lauljatele kuni 21.a.
k.a +15% võib olla vanemad-vilistlased). Muusikaõppeasutuste ja –
stuudiote koorid ei tohi esineda tütarlaste B-kategoorias, mis on
mõeldud tavakoolide kooridele; ühelgi muul kooril kategooriate valikul
piiranguid ei ole
Koore hindab kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii.

Toimumise aeg:

10. ja 11. märts 2018

Läbiviimise koht:

Tallinna Ülikooli aula

Korraldaja:

Eesti Naislaulu Selts

Registreerumine:

1. veebruar 2018
enls@kooriyhing.ee

Maksumus:

Eesti Naislaulu Seltsi liikmeks olevad koorid: 25 € koori kohta,
mitteliikmetele: 200 € koori kohta

Maksumus sisaldab: osalemist võistulaulmisel, bukletti
Osaluslimiit:

ei ole

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Tegevustoetuste programmi tingimused 2017/2018
lisa 1

Väljund:

Külaliskontsertmeistri töö kooriga 4 tundi

Eesmärk:

Professionaalse kontsertmeistri kaasamine koorikontserdile

Sihtgrupp:

Kõik kooriliigid

Kirjeldus:

Koor saab valida lisatud nimekirjast kontsertmeistri ning leppida
temaga kokku kavas oleva kontserdi ja peaproovi aeg. Siis valib koor
endale vastava väljundi. Kontsertmeistri töötasu mahus 90 €
(kogukulu; 2 akadeemilist tundi peaproov, 2 akadeemilist tundi
kontsert) tasub Kooriühing koori väljunditoetuse vahenditest.
Kontsertmeistri transpordikulud (vajaduse korral) tasub koor.
Pärast toimunud kontserti annab kontsertmeister selle kohta
Kooriühingule omapoolse tagasiside.

Toimumise aeg:

2. oktoober 2017 - 31. juuli 2018

Läbiviimise koht:

Üle Eesti

Korraldaja:

Eesti Kooriühing

Maksumus:

90 €

Maksumus sisaldab: Kontsertmeistri töötasu: töö kooriga 4 akadeemilist tundi (2 x 45 min
peaproov, 2 x 45 min kontsert)
Osaluslimiit: ei ole
Kontsertmeistrid:
Aare Külama
Anne Uusna
Ene Salumäe
Hain Hõlpus
Irina Jevleva
Jorma Toots
Kairit Levit
Kristiina Harjak
Maarja Talts
Piret Aidulo
Siret Heinaste
Ulrika Grauberg

Aime Pärisalu
Darja Roditšenko
Gerly Kättmann
Hille Poroson
Johan Randvere
Kadri Toomoja
Katre Roolaht
Larissa Šilova
Merike Muttik
Tiina Renser
Õnne-Ann Roosvee

30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe külaliskontsertmeistriga ning
teavitada sellest KÜ-d aadressil aiki.koolmeister@kooriyhing.ee.
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole kollektiivil võimalik
tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta.
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Väljund:

Külalishääleseadja töö kooriga 10 tundi

Eesmärk:

Kooride vokaalse võimekuse parandamine

Sihtgrupp:

Kõik kooriliigid

Kirjeldus:

Koor saab valida lisatud nimekirjast hääleseadja ning leppida temaga
kokku vokaalse töö kooriga mahus 10 akadeemilist tundi, koorile ja
hääleseadjale sobivatel aegadel. Siis valib koor endale vastava väljundi.
Hääleseadja töötasu mahus 220 € (kogukulu) tasub Kooriühing koori
väljunditoetuse vahenditest. Hääleseadja transpordikulud (vajaduse
korral tasub koor).
Pärast toimunud koolitust annab hääleseadja selle kohta Kooriühingule
omapoolse tagasiside.

Toimumise aeg:

2. oktoober 2017 - 31. juuli 2018

Läbiviimise koht:

Üle Eesti

Korraldaja:

Eesti Kooriühing

Maksumus:

220 €

Maksumus sisaldab: Hääleseadja töötasu: töö kooriga mahus 10 akadeemilist tundi
Osaluslimiit:

ei ole

Hääleseadjad:
Alar Haak
Anne Uusna
Anu Aimla
Eha Pärg
Jaanika Kuusik
Kaja Post
Karin Salumäe
Kuldar Schüts
Külli Kiivet
Leelo Talvik
Ludmilla Dombrovska
Tiia Puhvel
Triin Ella
Viviane Kallaste
30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe külalishääleseadjaga ning teavitada
sellest KÜ-d aadressil aiki.koolmeister@kooriyhing.ee.
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole kollektiivil võimalik
tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta.

