AVALIK KONKURSS
2021.aasta emadepäeva kontserdi kunstiliseks teostamiseks
Eesti Meestelaulu Selts (EMLS) kuulutab välja konkursi emadepäeva kontserdi kunstilise juhi
ja lähteidee leidmiseks
Avalik konkurss on avatud alates 14.septembrist 2020. Konkursile tööde laekumise
lõpptähtaeg on 14.oktoober 2020 kell 23:59.

1. Lühikirjeldus/ajalugu
Koostöös Eesti Presidendi kantselei ja Eesti Naisliiduga tähistatakse iga aasta mai teisel
pühapäeval emadepäeva piduliku kontserdiga. Ürituse raames peab kõnet Eesti Vabariigi
president ning Eesti Naisliit annab üle aasta ema tiitli.
2021. aasta emadepäeva kontsert toimub 9.mail Estonia kontserdisaalis

2. Konkursi vorm ja tingimused
Kunstilise juhi kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust kunstivaldkonnas või erialase töö
kogemust. Kandidaadil peab olema suutlikkus lavastada kunstiliselt terviklik kontsert.
Olulisel kohal on ka oskus töötada meeskonnas ja planeerida aega. Konkurss on osalemiseks
avatud kõigile soovijatele, osalenute nimesid ei avalikustata. Ühe osavõtja esitatavate
kavandite arvu ei piirata.
Kunstilise juhi kandidaat peab olema valmis keskenduma perioodil oktoober 2020 kuni mai
2021 tööle emadepäeva kontserdi kunstilise juhina.
Kunstilise juhi kandidaat võib konkursil osaleda individuaalselt või koos meeskonnaga.
Osalemise aluseks on kirjalikus vormis esitatud ideekavand, mis sisaldab ülevaadet kontserdi
ülesehitusest, esinejate kooslusest ja repertuaari valiku koostamise põhimõtetest,
soovitatav on tuua repertuaari näiteid. Kavand peab lähtuma emadepäevale omastest
väärtustest. Muusikalise osa pikkuseks on 45 minutit, millele lisanduvad Eesti Vabariigi
presidendi, Eesti Naisliidu esimehe, EMLS esimehe kõned ja Aasta ema tiitli väljaandmine.
Kontserdist teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Kavand peab sisaldama:
● Avab kontserdi kunstilise idee
○ Pealkiri
○ Kunstilise sisu/sõnumi kirjeldus.
■ kirjeldab, millised on muusika/vahetekstide valikupõhimõtted
■ lavastusliku elementide kirjeldus
● Tehniliste vahendite kasutamise vajadus
● Muusikaline kontseptsioon
■ Teoste näited (koos pikkustega); esindatavad heliloojad, luuletajad.
■ Esinejad
● EMLS-i liikmeskooride, ansamblite ja solistide kõrval võivad
üles astuda ka teised koosseisud.
■ Vajalikud saateansamblid/orkester
● Kunstilise teostamiseks vajalik ajaplaan
○ NB! Lõplik täpne kava, kunstiline visioon peab valmima 1.jaanuariks 2020.
● Kunstilise juhi töötasu soov
Kontsertaktuse kunstilise teostuse eest vastutab kunstiline juht oma kunstilise
meeskonnaga.
Koostöös EMLS juhatuse ja muusikatoimkonnaga töötatakse välja ühistel väärtustel põhinev
täpne kontseptsioon. Koostöös EMLS tegevjuhiga töötatakse välja täpne eelarve.
Organisatoorse töö eest vastutab EMLS.

3. Esitatavad dokumendid
Konkursitööde laekumise tähtaeg on 14. oktoober kell 23.59 e-postiga
aadressile marika.kuusik@emls.ee (teemaks palume märkida “2021 emadepäeva
ideekavad”)
Konkursile palume esitada järgmised dokumendid:
● Dokument nr 1:
○ Kunstilise juhi kandidaadi CV, sh kontaktandmed;
● Dokument nr 2 - kannab ideekavandi pealkirjaga
○ Idee kirjalik kavand (NB! Ilma kunstilise juhi, meeskonnaliikmete nimedeta!)
NB! Kindlasti hoida andmed eraldi failides!

4. Kunstilise juhi ja idee hindamine
Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeks ajaks esitatud ning vastavad konkursi
tingimustele. Komisjon hindab kõiki töid esimeses voorus anonüümselt!
Töid hindab Eesti Meestelaulu Seltsi laiendatud juhatuse (9 liiget). Komisjoni esimees on
Eesti Meestelaulu Seltsi esimees.

Konkursil on 2 vooru. Esimeses voorus tutvub komisjon kunstilise juhi kandidaatide
esitatud ideekavanditega. Esimeses voorus on kõik tööd hindamise lõpuni anonüümsed.
Vastavalt komisjoni otsustele pääsevad valitud tööd edasi teise vooru.
Teises voorus toimub vestlus kunstilise juhi (ja tema meeskonnaga). Vestlusvooru
kutsututele võib komisjon esitada täiendavaid küsimusi ja vajadusel paluda tööd täiendada.
Hindamiskomisjonil on parima kunstilise lõpptulemuse eesmärgil võimalik vajadusel
teha oma otsustes erandeid. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel
konkurss tühistada.
Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Kui hääled
jagunevad võrdselt, on määrav komisjoni esimehe hääl.

4. Konkursi tulemuste avalikustamine
Konkursi tulemusena avalikustab EMLS kunstilise idee võitja(d) hiljemalt 20.oktoobriks 2020
Eesti Meestelaulu Sletsi kodulehel www.emls.ee ja Eesti Kooriühingu kodulehel
www.kooriyhing.ee.
Valitud kunstilise juhiga sõlmitakse leping ajavahemikuks oktoober 2020 - mai 2021.

5. Info konkursi kohta
Konkursi info on avaldatud Eesti Meestelaulu Sletsi kodulehel www.emls.ee
ja Eesti Kooriühingu kodulehel www.kooriyhing.ee.
Kõik lisaküsimused on oodatud kirjalikult e-posti aadressile marika.kuusik@emls.ee

