POISTE-SOLISTIDE VÕISTULAULMISE JUHEND 2021
Harjumaa ja Tallinna eelvoor
Eesmärgiga edendada ja propageerida poistelaulu korraldab Eesti Meestelaulu
Selts 2021. aasta kevadel XII üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise.
Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kuni 5 - aastased poisid (k.a.)
6 - 7 - aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
7 - 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
10 - 11 - aastased poisid (k.a.)
12 - aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
kuni 16 - aastased häälemurde läbiteinud noormehed
17 – 20 - aastased noormehed

Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 02. mai 2021
Lauluvõistlusest võivad osa võtta kõik lauluhuvilised poisid. Osavõtt
võistulaulmisest on tasuta ja osavõtuga seotud transpordikulud tasub osaleja.
Lauluvõistlus viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud eelvoorud,
Lõuna - ja Põhja - Eesti vahevoorud ja lõppvoor.
Tallinna ja Harjumaa maakondlik eelvoor toimub pühapäeval, 07. märtsil 2021.a.
DEMOvooruna.
Nõuded demovoorule:
1.
Osalemiseks Harjumaa ja Tallinna eelvoorus registreerimine hiljemalt 01.
märtsiks 2021. a. (link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScleOyAKVk_e42GOkHbQWCLPEnZ9io2afygY6h1hoTYRpx6g/viewform )

2.
Demovoorus osalemiseks palun saata videosalvestis või link videosalvestisele
(lingi puhul peab salvestist saama alla laadida) aadressile: marika.kuusik@emls.ee
hiljemalt 6. märtsiks 2021. a . Esitust võib filmida telefoni või muu nutiseadmega
või videokaameraga. Mingeid tehnilisi nõudeid (mikrofon, helitehnika olemasolu
jne.) korraldajatel EI OLE. Laulud peavad olema lastele sobivad, arvestades nende
vanust ja võimeid ning esitatud saatjaga või a`capella. NB! Videosi on kõige
mõttekam saata WeTransferiga, mis on tasuta programm ja võimaldab saata faile
mahuga 2GB.
3.
Žürii hindab esitusi 7. märtsil ning edasipääsenuid teavitatakse meili teel ja
avalikustatakse EMLS koduleheküljel.
NB! Nõusoleku saanud videod on kõikidele võistulaulmisel osalevatele
juhendajatele saadetud lingi kaudu vaadatavad 7. märtsil kogu päeva vältel.
Videoid on keelatud avalikustada!
4.
Žürii arvestab valitud laulu hindamisel musikaalsust, intonatsiooni puhtust,
diktsiooni, laulutehnikat, isikupära, terviklikku interpretatsiooni, artistlikkust,
dünaamilist ülesehitust, saatja ja laulja koostööd, emotsionaalsus, laulu sobivust
lauljale.
5. Harjumaa ja Tallinna eelvooru hindab žürii koosseisus - Heli Roos (dirigent,
muusikaõpetaja), Anu Aimla (vokaalpedagoog) ja Kuno Kerge (dirigent, EMLS
juharuse liige)
Maakondikust eelvoorust pääsevad Põhja – Eesti vahevooru nii Tallinna linnast
kui ka Harjumaalt edasi iga vanuserühma 3 paremat solisti.
Põhja - Eesti vahevoor toimub 27. - 28. märtsil 2021 Tallinnas Nõmme Majas ja
Lõuna-Eesti vahevoor 20. – 21. märtsil 2021 Eesti Rahva Muuseumi Hurda saalis.
Eelvoorus ja vahevoorus on nõue laulda üks laul kas a`capella või saatega
naturaalpillidel. Keelatud on fonogrammide kasutamine! Kuna vahevoorud ja
lõppvoor toimuvad võimendusega, on edasipääsenutel vajalik mikrofoniga laulmise
oskus.
Lõppvoorus tuleb esitamisele üks laul sümfooniaorkestriga.
NB! Korraldusmeeskond soovitab laulda eesti keeles, kuid laulukeel ei ole
kriteeriumiks solisti hindamisel.
Eelvoorudest pääseb igast vanusegrupist vastavalt žürii otsusele edasi kuni 3 lauljat.
NB! Solistide võrdsete tulemuste ja väga heade solistide olemasolu korral on
žüriil võimalus saata edasi ka 4. koha saavutanud solist. Edasipääsu
lõppkontserdile saavad kahe vahevooru parimad lauljad, olenemata piirkonnast.

Vahevoorudesse edasipääsenud lauljate registreerimine toimub vahetult peale
piirkonna eelvooru, Lõuna – Eesti piirkonda hiljemal 15. märtsiks 2021 ja PõhjaEesti piirkonna vooru hiljemalt 22. märts 2021.a ning lõppvooru edasipääsenud
lauljad hiljemalt 04. aprilliks 2021. a.
Eesti Meestelaulu Selts autasustab ja tänab võistulaulmise vahevoorude ja
lõppvooru iga vanusegrupi paremaid soliste ja juhendajat.

Head laululusti soovides!
Eesti Meestelaulu Selts

Vajadusel küsi infot: Marika Kuusik – EMLS tegevjuht, tel. 6463580 või mob.
5062765; e – post – marika.kuusik@emls.ee

