XXVII LAULUPEO MUUSIKALISE JUHI
JA KUNSTILISE LÄHTEIDEE
AVALIK KONKURSS
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Kooriühinguga kuulutab välja
avaliku konkursi XXVII laulupeo muusikalise juhi ning kunstilise lähteidee
leidmiseks. XXVII laulupidu toimub 5.–7. juulini 2019 Tallinna lauluväljakul.

1. Konkursi üldtingimused
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) koostöös Eesti Kooriühinguga (KÜ) korraldavad
XXVII laulupeo muusikalise juhi ja kunstilise lähteidee leidmiseks avaliku konkursi.
Konkurss toimub eesti keeles.
Konkurss algab 18. mail 2016.
Konkursitööde esitamise lõpptähtaeg on 10. oktoobril 2016 kell 23.59.
XXVII laulupeo kunstiline toimkond alustab tööd 1. jaanuaril 2017.
Konkursi võitja moodustab XXVII laulupeo kunstilise toimkonna, mille liikmete
nimekirja kinnitab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu hiljemalt detsembris 2016.
Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse laulupeo repertuaarikava Eesti
Kooriühingu muusikanõukogule kinnitamiseks hiljemalt oktoobris 2017.

2. XXVII laulupidu
XXVII laulupeoga tähistatakse 150 aasta möödumist esimesest laulupeost, mis
toimus Johann Voldemar Jannseni eestvedamisel 18.–20. juunini aastal 1869.
Laulupidu on algusest peale olnud muusikaline suursündmus, samuti rahvusliku
ühtsuse ja meie iseseisvuse sümbol. Laulupidu on ajas pidevalt arenenud. Praeguse
kuju sai laulupidu suuresti 1969. aastal, kui traditsiooni algusest möödus sada aastat.
Sestpeale on kahepäevaseid laulupidusid alati alustatud Mihkel Lüdigi lauluga “Koit”
ning lõpetatud Gustav Ernesaksa lauluga “Mu isamaa on minu arm”. Samuti
korraldati just 1969. aastal esimest korda tuleteekond Tartust Tallinna.
Alates 2003. aastast kuulub meie laulupeo traditsioon UNESCO inimkonna vaimse
kultuuripärandi esindusnimekirja kui a cappella koorilaulu ja mitmehäälse
koosmusitseerimise fenomen.
Juubelipidu, XXVII laulupidu toimub 5.–7. juulini 2019 Tallinna lauluväljakul ja
XX tantsupidu Kalevi staadionil.
XXVII laulupeo muusikaline juht moodustab koos liigijuhtidega laulupeo kunstilise
toimkonna.
XXVII laulu- ja XX tantsupeo kunstilised toimkonnad koos Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA teostusgrupiga töötavad ühiselt välja ning asuvad suurpeo ühise
kunstilise toimkonnana ellu viima ühtset väärtuspõhist kontseptsiooni.
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo korraldamise ning rahastamise eest vastutab Eesti Lauluja Tantsupeo SA koostöös kultuuriministeeriumiga.
XXVII laulupeo avakontsert, mis tähistab ka tuleteekonna algust, toimub 22. juunil
2019. a laulupeo hällis Tartus.
XXVII laulupeo esimene kontsert toimub 6. juulil ja teine kontsert 7. juulil 2019.
Laulupeol osalevad valikmudilaskoorid, valikpoistekoorid, valiklastekoorid,
segakoorid, meeskoorid, naiskoorid, puhkpilliorkestrid ja sümfooniaorkestrid.

3. XXVII laulupeo muusikaline juht ja kunstiline lähteidee
Konkursil võib osaleda muusikalise juhi kandidaat üksi või koos meeskonnaga, kuhu
kuulub muusikalise juhi kandidaat koos mõttekaaslastega.
Lähteideede aluseks peavad olema laulu- ja tantsupeoliikumise olulised
põhiväärtused – põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärandi
hoidmine ning austav suhtumine kaasinimestesse.
XXVII laulupeo muusikalisel juhil on muusikaline kõrgharidus ja varasem töökogemus
laulupeol üld- või liigijuhina või liigidirigendina.
XXVII laulupeo muusikalise juhi kandidaat esitab kirjaliku kavandi, mis annab muu
hulgas vastuse järgmistele küsimustele:
• milline on XXVII juubelipeo kunstiline lähteidee;
• milliseid väärtusi peaks XXVII juubelilaulupidu kindlasti kandma või mitte
kandma;
• kuidas on erinevad liigid rakendatud XXVII laulupeo avakontserdil Tartus,
esimesel ja teisel kontserdil Tallinna lauluväljakul ning milline võiks olla
erinevate kontsertide sisu ja kestus;
• milliseid tehnilisi vahendeid soovib muusikajuht XXVII laulupeol kasutada
(võimendus, ekraanid jne);
• millised peaksid olema koori- ja orkestrirepertuaari valikupõhimõtted ja
maht, Eesti ja välismaa muusika osatähtsus, a cappella muusika
osatähtsus jne, seos laulupidude ajalooga (millised autorid peavad kindlasti
olema esindatud) ning milline on uudisloomingu osatähtsus XXVII laulupeo
avakontserdil Tartus ning laulupeo esimesel ja teisel kontserdil Tallinna
lauluväljakul. Palume lisada repertuaarinäiteid;
• kuidas ja mis suunas peaks laulupeo ettevalmistus- ja õppeprotsess suunama
koorimuusika üldist arengut Eestis?

4. Esitatavad dokumendid
Konkursitööd palume saata kirjalikult hiljemalt 10. oktoobriks 2016 (kl 23.59) epostiga aadressile laulupidu@laulupidu.ee. Teemaks palume märkida “Laulupeo
konkurss” või tuua aadressile Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnu mnt 10, Tallinn
10148 (postitempli kuupäev 10. oktoober 2016).
Konkursile palume esitada järgmised dokumendid:
• muusikalise juhi kandidaadi CV, sh kontaktandmed;
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•

XXVII laulupeo kunstiline lähteidee (sh vastused konkursi tingimuste punktis 3
loetletud küsimustele).

5. XXVII laulupeo muusikalise juhi ja lähteidee konkursi
hindamine
Tööde hindamiseks moodustab ELT SA ekspertidest konkursikomisjoni. Konkursi
tulemusi hinnatakse mitmes voorus. Esimeses voorus tutvub hindamiskomisjon
muusikalise juhi kandidaatide ideedega. Järgmises voorus toimuvad vestlused.
Edasipääsenutele võib hindamiskomisjon esitada täiendavaid küsimusi ja vajadusel
paluda autoritel oma tööd täiendada.
Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeks ajaks esitatud ja on XXVII
laulupeo muusikalise juhi ning lähteidee konkursi tingimuste kohased.
Kvoorum otsuse vastuvõtmiseks on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Kui hääled
jagunevad võrdselt, on määrav komisjoni esimehe hääl.
Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid
Konkursile laekunud töö loomingulisus, algupärasus ja sobivus konkursitingimustega.
Lähteideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning
sobivus elluviimiseks.

6. Konkursi tulemuste avalikustamine ja kasutamine
Avalikustatakse ainult konkursi võidutöö. Võidutööd premeeritakse 1500 euroga.
Võitjaga sõlmitakse väljakujunenud struktuurist lähtuvalt leping ajavahemikuks
2017–2019. Võitnud töödega seonduvad kõik õigused lähevad üle Eesti Laulu- ja
Tantsupeo Sihtasutusele alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest.

7. Lisainfo konkursi kohta
Konkursiga seotud info on avaldatud Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehel,
aadressil www.laulupidu.ee ja Eesti Kooriühingu kodulehel aadressil
www.kooriyhing.ee.
Kõiki lisaküsimusi oodatakse kirjalikult e-posti aadressile laulupidu@laulupidu.ee.
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