XX TANTSUPEO PEALAVASTAJA
ja KUNSTILISE ALGIDEE
AVALIK KONKURSS
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsiga kuulutab välja avaliku konkursi XX tantsupeo pealavastaja ja kunstilise
algidee leidmiseks. XX tantsupidu toimub 5.–7. juulini 2019 Tallinnas Kalevi
staadionil.

1. Konkursi üldtingimused
XX tantsupeo kunstiliseks elluviimiseks korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
(ELT SA) koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga (ERRS) avaliku konkursi
tantsupeo pealavastaja ja kunstilise algidee leidmiseks.
Konkurss toimub eesti keeles.
Konkurss algab 18. mail 2016.
Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 10. oktoobril 2016 kell 23.59.
Konkursi võitja moodustab XX tantsupeo kunstilise toimkonna ERRS-i mentornõukoja
koostatud põhimõtteid järgides.
XX tantsupeo kunstiline toimkond alustab tööd 1. jaanuarist 2017.
Kunstilise toimkonna ühisloominguna sünnib tantsupeo repertuaarikava hiljemalt
1. septembriks 2017.
Alates 2003. aastast kuulub meie laulu- ja tantsupeo traditsioon UNESCO inimkonna
vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.
XXVII laulupidu toimub 5.–7. juulil 2019 Tallinna lauluväljakul ning XX tantsupidu
Kalevi staadionil.
XXVII laulu- ja XX tantsupeo kunstilised toimkonnad töötavad koos Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA-ga välja väärtuspõhise kontseptsiooni ning asuvad seda ellu viima
suurpeo ühtse kunstilise toimkonnana.
XXVII laulu- ja XX tantsupeo korraldamise ning rahastamise eest vastutab Eesti Lauluja Tantsupeo SA koostöös kultuuriministeeriumiga.

2. XX tantsupidu
Tantsupeod on 85-aastase ajaloo jooksul kasvanud suuretenduseks, mis ühendab
osalejaid ja pealtvaatajaid ning loob sünergiat. Ühine loovus ja looming, koos
tantsimine, üle-väljaku-mustrid, muusika ja rahvarõivad on need, mille järgi
tantsupeo ilmeksimatult ära tunneme. Tantsupeo traditsioon toetub laiapõhjalisele
rahvatantsuliikumisele. Tantsupidu on kogu Eesti rahvast hõlmav ühisomand, mis
tagab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.
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XX tantsupidu toimub 5.–7. juulil 2019 Tallinnas Kalevi staadionil. Seega jääb
ligikaudu 2,5-aastane ettevalmistusaeg vahemikku jaanuar 2017 kuni juuli 2019.
Tantsupeo kunstilise toimkonna (liigijuhid, assistendid) moodustab tantsupeo
pealavastaja. Tantsupeo kunstilisel toimkonnal lasub suur vastutus
rahvatantsuliikumise arendamise eest. Seda tuleb pidu ette valmistades järgida ja
silmas pidada. Kunstiline toimkond koos pealavastajaga lähtuvad algideest ja
koostavad kunstiliselt tervikliku kuni kahetunnise ilma vaheajata etenduse (sisaldab
proloogi ja väljamarssi). Tantsupeol osalevad traditsioonilised täiskasvanute
rahvatantsu rühmaliigid, võimlemisrühmad ja pealavastaja valikul lasterühmade liik
peo kontseptsiooni alusel. Pealavastajal on võimalus kaasata uus rühmaliik, mille
repertuaar põhineb pärimustantsul. Tantsupeo kohustuslik tants segarühmadele on
Anna Raudkatsi “Tuljak”.

3. XX tantsupeo pealavastaja ja kunstiline algidee
Konkursil võib osaleda pealavastaja kandidaat individuaalselt või koos meeskonnaga,
kuhu kuuluvad tema mõttekaaslased. Pealavastaja juhib tantsupeo kunstilist
toimkonda ja vastutab peo kunstilise teostuse eest.
3.1. XX tantsupeo pealavastajaks kandideerimise eeldus on kõrgharidus ja
rahvatantsukollektiivi igapäevane juhtimine.
Peale selle ootame pealavastaja kandidaadilt vähemalt kaht kogemust järgnevast
loetelust:
• on olnud üleriigiliste tantsupidude pealavastaja;
• on olnud üldtantsupeo või noorte tantsupeo liigijuht;
• on olnud üldtantsupeo või noorte tantsupeo pealavastaja assistent;
• on olnud üldtantsupeo või noorte tantsupeo liigijuhi esimene assistent.
3.2. Algidee peab lähtuma laulu- ja tantsupeoliikumise olulistest põhiväärtustest:
põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärandi hoidmine
(rahvamuusika, rahvatants, rahvarõivad), austav suhtumine kaasinimestesse.
Kunstilist algideed ja kavandit, kuidas see Kalevi staadionil ellu viiakse, esitleb
tantsupeo pealavastaja kandidaat.
XX tantsupeo pealavastaja kandidaadil palume koostada kirjalik kavand, mis:
• avab tantsupeo idee;
• kirjeldab idee seost tantsupeo kõikide põhiväärtustega (punkt 3.2);
• kirjeldab, kuidas idee toetab täiskasvanute kõikide rühmaliikide võrdset
rakendatust;
• kirjeldab, kuidas idee toetab elavas esituses saatemuusika (rahvamuusika ja
eesti autorimuusika) kasutamist tantsupeo etenduses;
• kirjeldab repertuaarivaliku põhimõtted; võimaluse korral palume lisada
repertuaarinäiteid;
• kirjeldab, kuidas ideekavandi elluviimine toetab rahvatantsu üldist arengut
Eestis;
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•

kirjeldab tehniliste vahendite kasutamise vajadust.

3.3. Esitatavad dokumendid
Konkursitööd palume saata kirjalikult hiljemalt 10. oktoobriks 2016 e-postiga
aadressile laulupidu@laulupidu.ee (teemaks palume märkida “Tantsupeo konkurss”)
või tuua või saata aadressile Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnu mnt 10 Tallinn
10148 (postitempli kuupäev 10. oktoober 2016).
Konkursile palume esitada järgmised dokumendid:
• pealavastaja kandidaadi CV, sh kontaktandmed;
• XX tantsupeo kunstiline algidee ja kavand (vaata punkt 3.2).

4. XX tantsupeo pealavastaja ja kunstilise algidee avaliku konkursi
hindamine
Tööde hindamiseks moodustab ELT SA eksperdikomisjoni. Konkursi tulemusi
hinnatakse mitmes voorus. Esimeses voorus tutvub hindamiskomisjon pealavastaja
kandidaatide kirjalikult esitatud ideekavandiga. 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 ning XX tantsupeo
pealavastaja ja algidee konkursi tingimuste kohased.
Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Kui hääled
jagunevad võrdselt, on määrav komisjoni esimehe hääl.
Esitatud tööde hindamisalused:
• laekunud töö loomingulisus, algupärasus ja sobivus konkursitingimustega;
• algidee kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ja
sobivus elluviimiseks.
5. Konkursi tulemuste avalikustamine
Konkursi tulemusena avalikustatakse XX tantsupeo pealavastaja ja kunstiline algidee.
Valitud pealavastajaga sõlmitakse leping ajavahemikuks 2017–2019. Võidutööd
premeeritakse ühekordselt 1500 euroga. Kõik võidutööga seonduvad õigused
lähevad üle Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele alates tulemuste
väljakuulutamisest. Tantsupeo kunstiline toimkond koos Eesti Laulu- ja Tantsupeo
SA-ga jätkab algidee edasiarendamist.

6. Info konkursi kohta
Konkursi info on avaldatud Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kodulehel aadressil
www.laulupidu.ee ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kodulehel aadressil
www.errs.ee.
Kõik lisaküsimused on oodatud kirjalikult e-posti aadressile laulupidu@laulupidu.ee.
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