Avalik konkurss XXI tantsupeo pealavastaja leidmiseks
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga
kuulutab välja avaliku konkursi XXI tantsupeo pealavastaja leidmiseks.
XXI tantsupidu toimub 3.–6. juulil 2025, Tallinnas Kalevi staadionil.
Konkurss toimub eesti keeles.
Avalik konkurss on avatud alates 28. detsembrist 2021.
Konkursile tööde laekumise lõpptähtaeg on 28. veebruar 2022 kell 12:00.

1. Konkursi eesmärk
Käesoleva konkursi eesmärk on leida pealavastaja XXI tantsupeole, kes tihedas koostöös
tantsupeo kunstilise toimkonnaga on valmis 21. korda lavastama suuretenduse, mis väärikalt
jätkab tantsupeo 90 aastast traditsiooni. Ühine loovus ja looming, koos tantsimine, üle-väljakumustrid ja rahvarõivad on need, mille järgi tantsupeo ilmeksimatult ära tunneme. Tantsupeo
traditsioon on elav ning muutub koos aja ja oludega. Iga peo jaoks luuakse oma sisu, ammutades ideid
minevikust. Iga põlvkond rikastab seda omal viisil, andes sisu, mis kõnetab inimesi kaasajas.
Traditsiooni elujõulisuse tagab rohkem kui kahekümne tuhande harrastaja ja nende juhendajate
entusiasm ja pühendumine.
Tantsupidu on oma ajaloo vältel tihedalt kokku kasvanud laulupeoga, moodustades oma ühiste
väärtuste ja ühise juhtmõttega tugeva terviku. Lisaks ühisele juhtmõttele, ühendab pidusid alati ka
ühtne visuaalne identiteet, ühine tuleteekond ning rongkäik.
XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.–6. juulil 2025, Tallinnas.
XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo korraldamise ning rahastamise eest vastutab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
koostöös EV Kultuuriministeeriumiga.

2. Konkursi tingimused
2.1 Eeldused pealavastajale
XXI tantsupeo pealavastajaks kandideerimise eelduseks on tantsualane haridus ja töö
rahvatantsukollektiivi juhendajana.
Pealavastaja kandidaadil on vähemalt üks kogemus järgnevast loetelust:
•
•
•
•

on olnud üld- või noorte tantsupidude pealavastaja;
on olnud kahel korral üld- või noorte tantsupeo liigijuht;
on olnud üld- või noorte tantsupeo liigijuht ja pealavastaja assistent;
on olnud üld- või noorte tantsupeo liigijuht ja kahel korral liigijuhi assistent.

Pealavastaja kandidaat on valmis keskenduma perioodil aprill 2022 kuni oktoober 2025 tööle
XXI tantsupeo pealavastajana.
Pealavastaja kandidaat on valmis esindama XXI tantsupidu avalikkuse ees ühe kõneisikuna.

2.2 Pealavastaja vastutus:
- Tantsupeo kunstilise teostuse eest vastutab kunstiline toimkond, kuhu kuuluvad
pealavastaja, liigijuhid ja liigijuhtide assistendid.
- Pealavastaja valib kunstilisse toimkonda liigijuhid.
- Laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutusega töötavad välja laulu- ja tantsupeo ühistel väärtustel põhineva
kontseptsiooni, ühised väärtussõnumid, peo ettevalmistuse ajakava, ühise peo nimetuse
ja visuaalse identiteedi.
- Kunstiline toimkond juhindub ühisest kontseptsioonist ning koostab kunstiliselt tervikliku
etenduse
- Pealavastaja ja kunstiline toimkond vastutavad tantsupidu ette valmistades
rahvatantsuliikumise arendamise eest laiemalt.
2.3 Lähteülesanne kandideerimiseks
XXI tantsupeo pealavastaja kandidaadil palume esitada nägemus XXI tantsupeost, mis:

•
•
•
•

•
•
•
•

kirjeldab millistest väärtustest pealavastaja lähtub tulevase tantsupeo loomisel;
kirjeldab tantsupeo ülesehitust;
kirjeldab erinevate rühmaliikide kaasamist;
kirjeldab repertuaarivaliku põhimõtteid:
- milline on uudisloomingu osatähtsus ja maht;
- seos tantsupidude ajalooga ning millised autorid võiksid olla esindatud;
- palume lisada repertuaarinäiteid;
kirjeldab saatemuusika rolli, stiili ja teostust tantsupeo etenduses;
kirjeldab, milliste põhimõtete järgi ta soovib moodustada oma kunstilise meeskonna;
kirjeldab, kuidas tantsupeo ettevalmistus- ja õppeprotsess toetab rahvatantsu üldist
arengut Eestis;
soovi korral kirjeldab tehniliste vahendite kasutamise vajadust etenduse elluviimisel

2.4 Esitatavad dokumendid
Konkursitööde laekumise tähtaeg on 28. veebruar 2022 kell 12.00 e-postiga aadressile
laulupidu@laulupidu.ee (teemaks palume märkida “Tantsupeo konkurss”) või tuua/ saata
aadressile Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Pärnu mnt 10 Tallinn 10148.
Konkursile palume esitada järgmised dokumendid:
- pealavastaja kandidaadi CV, sh kontaktandmed;
- kirjalik nägemus XXI tantsupeost (vt p.2.2).

3. XXI tantsupeo pealavastaja avaliku konkursi hindamine
-

-

Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeks ajaks esitatud ning vastavad konkursi
tingimustele.
Kandidaate hindab koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA poolt moodustatud laiapõhjaline hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud
eriala asjatundjaid ja peo toimumist tagavate institutsioonide esindajad.
Hindamiskomisjon valib enda liikmete seast esimehe.
Hindamiskomisjonil on parima lõpptulemuse eesmärgil võimalik vajadusel teha oma
otsustes erandeid.

-

Konkursi tulemusi hinnatakse mitmes voorus. Esimeses voorus tutvub hindamiskomisjon
kandidaatide poolt kirjalikult esitatud töödega. Järgmises voorus toimuvad vestlused.
Vestlusvooru kutsututele võib hindamiskomisjon esitada täiendavaid küsimusi ja vajadusel
paluda oma tööd täiendada.
- Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust.
- Otsus langetatakse lihthäälte enamusega.
- Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel konkurss tühistada ja algatada uus
konkurss.
Esitatud tööde hindamispõhimõtted:
-

kandidaadi sobivus tantsupeo pealavastajaks;
konkursile esitatud nägemuse sisukust ja teostatavust.

4. Konkursi tulemuste avalikustamine
Konkursi tulemusena avalikustab Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA XXI tantsupeo pealavastaja isiku.

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

