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1. EST-NOK reglement 
Jääb üldjoontes samaks, sest stabiilsed tingimused on väärtus omaette. Muutmisvajadus 
järgmistes asjades: 

- Kuupäev: laupäev 28.03.2009.a. 
- Vanusepiirid:  

i. kuni 25-aastaste orkestris kuni 10% üle vanusepiiri ja piiranguta;  
ii. kuni 15-aastaste orkestris kuni 10% kuni 18-aastasi, vanemad keelatud.  

10% ümardamine käib ülespoole, näiteks 21-liikmelisel orkestril lubatud 3 inimest, 20-
liikmelisel 2 inimest. 

- Osalemine keelatud kutselistel mängijatel (kehtiv leping tegevorkestrandi või –
solistina või -ansamblistina).  

- Grupid:  
i. Kuni 25-aastased, tavakoolid 
ii. Kuni 25-aastased, regionaalorkestrid + kesk-erikoolid 
iii. Kuni 15-aastased 

- Kohustuslik repertuaar:  
i. Margus Kasemaa (repertuaarikomisjoni esimees) ettepanek kuni 15 aastastel 

kohustuslikku mitte panna – valivad ise repertuaari, vanemas grupis 2009.a. 
üldlaulupeolt „Sievershaus” 

ii. Kaido ja Avo ettepanek, laulupeo lugu kindlasti, aga valikul kõigist. 
iii. Jääb kuni 15-aastastel pole, kuni 25-aastastel üks lugu vabal valikul 2009.a. 

üldlaulupeo repertuaarist. 
iv. Lugusid võib kohandada vastavalt koosseisule, näiteks brass. 

- Žürii: 
i. Žüriiliikmete arv 3, kõik väljast, varem tihedamalt käinuid võimalusel mitte 

kutsuda 
ii. Žüriiliikmed peavad põhjendama oma otsust (kas põhjaks välja pakkuda 

blankett, et neil kirjapanek vähem aega võtaks?) 
iii. Nooremas grupis hinnata rohkem entusiasmi ja vähem tehnikat, vanemas 

grupis ettekirjutusi pole 
- Esinemisaeg: 

i. Ülespanek: 5 min., kes soovib pikemat, peab taotlema ja põhjendama, 
ühekordne otsus sellisel juhul. 

ii. Nooremas grupis: 10 min. muusikat + 5 ülespanekuks, kokku 15 min.  
iii. Vanemas grupis: 20 min. muusikat + 5 ülespanekuks, kokku 25 min. 
iv. Võib mängida vähem. 

 
2. Info CISMi üldkoosolekult 04.10.2008.a. Austriast Ried Im Innkreis’ist 

Toomase kokkuvõte delegaatide koosolekul räägitust: 
- kinnitati majandusaasta ja tegevusaruanne, mida olulist välja tuua ei ole 
- juhiti Eesti ja Läti liikmete tähelepanu sellele, et vaatleja staatuse pikkus saab olla 

maksimaalselt 3 aastat, seega 2009.a. lõpus peaksime edasise kohta langetama 
otsuse. Täisliikme staatus annab hääletus- ja otsustusõiguse, samas tõuseb ka 
liikmemaks, mille suuruseks kujuneb ilmselt ca. 900 eur aastas. 

- pikemalt peatuti liikmemaksudel, sest Saksamaa ühingu finantsseisukord ei luba 
täismakset 4000 eur aastas maksta, otsustati võimaldada Saksamaal tasuda 2 aasta 
jooksul 1000 eur aastas, vahe tasumine toimub peale finantsseisu paranemist siis 
sõlmitava graafiku alusel 

- et istuva juhatuse volitused saavad uuel aastal ümber, siis on päevakorral muu hulgas 
ka CISMi tulevikuperspektiivide arutelud, et anda uuele juhatusele väga selged 
juhised organisatsiooni arenguks. Selleks vajalik täiendav koosolek aprilli 2009.a. 
alguses Itaalias Riva del Gardas, kus on võimalik välja pakutud ideed oluliste 
inimestega läbi arutada ja edaspidiseks otsustamiseks anda. 
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- Järgmine korraline üldkoosolek, kus muu hulgas valitakse ka uus juhatus, toimub 
septembris 2009.a. Venemaal Moskvas. 

Toomase seisukohad ülevaate juurde: 
- Tänasel hetkel CISMis sees info ikkagi sellisel määral ei liigu, et meie orkestritele 

sellest suuremat kasu tõuseks. Edastatakse infot küll mõne suurema ja tublima 
festivali/konkursi kohta, kuid kui näiteks meil mõni väiksem orkester (kes konkursile 
minna ei taha) sooviks mõne samalaadse orkestri kontakti Saksamaal, siis asi ei tööta 
mitte. 

- Hea külg on see, et CISMi liikmed ise on sellest aru saanud ja mõtlevad muudatuste 
peale, sest tegelikult on organisatsioonis mitmeid väga asjalikke liikmeid, kellega 
oleks meeldiv koostööd teha (Luxemburg, Holland, Šveits, Austria, Itaalia, 
Prantsusmaa jt.). Sellest ka austerlaste ettepanek koosolekuks Riva del Gardas, et 
saaksime liikmete huvid kaardistatud, ühised väärtused uuesti kirjeldatud ja 
infoliikumise protsessid paika. Ja seda enne uue juhatuse otsustamist, et ka uute 
liikmete valik sünniks uute ideede ja perspektiivide valguses.  

Aavo seisukoht seoses Eesti orkestri osalemisega eelmisel päeval konverentsil, et 
orkestrantidel ja dirigentidel polnud aega suhelda teiste maadega. Osalemisel Itaalias ja 
Moskvas Eestit esindada dirigendi tasemel.  
Otsused:  

- vaatleja staatusega hetkel jätkame  
- otsuse ka jätkata täisliikmena või tulla välja langetame 2009.aasta lõpus 
- vahepeal katsume aktiivselt CISMile ideid müüa ja ajada võrgustiku ja infoliikumise 

edendamise asja. Sellega seoses komandeerime Eesti esindaja või esindajad rahaliste 
võimaluste korral CISMi tulevikku arutavatele koosolekutele aprilli 2009.a. alguses 
Itaaliasse Riva del Gardasse ja septembris 2009.a. Venemaale Moskvasse. Sellest, kui 
hästi info CISMi sees liikuma hakkab, sõltubki ühel hetkel jätkamise otsus. 

Idee: tekitada Balti koostöö õppepäevade korraldamise asjus. 
 
 
 
Allkirjad: 
 
Koosoleku juhataja: Valdo Rüütelmaa 
 
Koosoleku protokollija: Toomas Peterson 
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