Eesti Noorteorkestrite Konkurss EST-NOK 2009 juhend.

Juhendi väljatöötamisel on aluseks võetud “Õpilaskooridele, õpilasorkestritele ja
instrumentaalansamblitele kategooriate omistamise põhimõtted”. Kinnitatud
haridusministri 19.12.2006.a. käskkirjaga nr. 1045. Konkursi eesmärgiks on
populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade noorte puhkpilliorkestrite
hetkeolukorrast.
Konkurss toimub 28. märtsil 2009 Estonia Kontserdisaalis, Estonia pst. 4, Tallinn.
Eesti Noorteorkestrite Konkursist võivad osa võtta kõik Eesti Vabariigi noorte
puhkpilliorkestrid, kelle liikmed vastavad reglemendis esitatud nõuetele. Vastavalt
tulemustele omistatakse konkursil orkestritele kuld-, hõbe- või pronksdiplom ja I, II
või III kategooria. Kui orkester ei soovi praegu kehtivat kategooriat muuta, ei pea seda
tegema. Orkestreid hinnatakse järgmistes gruppides:
1. grupp - kuni 15. aastastest mängijatest koosnevad puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad
mängida 10 % +1 vanemaid, kuni 18-aastaseid mängijaid.
2. grupp - kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad üldharidus- ja muusikakoolide
puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid mängijaid.
3. grupp – kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad regionaal- ja keskastme
muusikakoolide puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid
mängijaid.
NB! Konkursil ei tohi osaleda kutselisi mängijaid, kes on töötanud viimase kolme
aasta jooksul kutselises orkestris, ansamblis või solistina, sõltumata töösuhte vormist.
Orkestri eksimisest nimetatud nõude vastu, orkester diskvalifitseeritakse konkursilt.
NB! Kõikidel mängijatel peavad kaasas olema pildiga isikut tõendavad dokumendid,
mida konkursi korraldustoimkonna liikmed võivad soovi korral kontrollida.
Diplom ja kategooria omistatakse žürii poolt määratud keskmise hinde alusel (saja
punkti süsteemis). Orkestreid hindab rahvusvaheline žürii.
1. Kulddiplom ja I kategooria 80 – 100 punkti
2. Hõbediplom ja II kategooria 65 – 79 punkti
3. Pronksdiplom ja III kategooria 50 – 64 punkti
Žürii hindab: 1. Balanssi ja dünaamikat
2. Muusikalist kujundust
3. Intonatsiooni
4. Artikulatsiooni
5. Rütmi ja tempot
(Iga elemendi eest on võimalik saada kuni 20 punkti)
1. grupis ei ole kohustuslikke palasid ja orkester esitab kogu kava omal valikul.
2. ja 3. grupis on konkursi kohustuslike teoste määramisel lähtutud 2009. aasta
üldlaulupeo repertuaarist. Kohustuslik on esitada üks loetletud teostest:

1. Eduard Tamm - Sivershaus
2. Urmas Sisask tsüklist “Piirimeeste aastaajad” - Aastaring
3. Leo Normet/ seade Ülo Raudmäe – Puhkus Viljandis
4. Uno Naissoo/ Mati Põdra – Põimik Uno Naissoo loomingust
5. Lydia Auster/ seade Peeter Saan – 2 tantsu balletist “Tiina”
6. Rene Eespere – Pidulik avapala
7. Eugen Kapp – Mõõkade tagumine balletist “Kalevipoeg”
8. Alo Mattiisen/ seade Tõnis Kõrvits – 5 ärkamisaegset laulu
9. Charles Robel – Revalische Feuerwerk
Lisaks kohustuslikele teostele on orkestritel võimalus ettekanda omal valikul
orkestrirepertuaari ajalimiidi ulatuses. Esinemisaega on 1. grupis kuni 10 minutit
(lisaks 5 minutit orkestri lavale ülespanekuks) ning 2. ja 3. grupis kuni 20 minutit
(lisaks 5 minutit orkestri lavale ülespanekuks, kuid vajadusel ja kokkuleppel ka
rohkem). Laval on olemas suuremad löökpillid. Iga ülemängitud minut võtab
orkestrilt maha 3 punkti.
Orkestrite registreerimine konkursiks kirjalikult avalduse alusel või e-maili teel alates
1. detsembrist 2008 kuni 1. veebruarini 2009 Eesti Puhkpillimuusika Ühingus
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
Esinemisgraafik koostatakse peale registreerimise tähtaja lõppu 20. veebruariks 2009.
Konkursist osavõtumaks 1000.- orkestri kohta, EPÜ liikmetele 500.-. Osavõtumaks
tasuda Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arvele Ühispank a/a 10220036949015
hiljemalt 15. veebruariks 2009, märgusõnaga “EST – NOK 2009”. Orkester on
registreeritud konkursile alles peale osavõtutasu laekumist.
Iga orkester peab esitama Eesti Puhkpillimuusika Ühingule 10. märtsiks trükitud kava
ning nimekirja, kuhu on märgitud orkestri nimi, dirigendid, mängijate nimekiri
sünniaja ja pilliga, mida mängib.

Konkursi koordinaator
Valdo Rüütelmaa
tel. 6274455
tel. 5064898
valdo.ryytelmaa@mail.ee

