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AVALIK	  KONKURSS	  	  
2017.	  AASTA	  	  XII	  NOORTE	  LAULU-‐	  JA	  TANTSUPEO	  KUNSTILISEKS	  
TEOSTAMISEKS	  

Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  Sihtasutus	  koostöös	  Eesti	  Kooriühingu,	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  
Rahvamuusika	  Seltsi	  ja	  Kultuuriministeeriumiga	  kuulutab	  välja	  avaliku	  konkursi	  XII	  noorte	  
laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  ideekavandi	  leidmiseks	  ja	  kunstiliseks	  teostamiseks.	  
	  
Eesti	  laulu-‐	  ja	  tantsupeod	  kuuluvad	  UNESCO	  vaimse	  kultuuripärandi	  esindusnimekirja.	  
Noortepeod	  on	  kujunenud	  laulu-‐	  ja	  tantsupeoprotsessi	  lahutamatuks	  osaks	  ning	  nende	  
vaimne	  side	  üldlaulu-‐	  ja	  tantsupidudega	  on	  selle	  protsessi	  orgaaniline	  osa.	  Ajatelg	  kolm	  
aastat	  üldlaulu-‐	  ja	  tantsupeost	  noorte	  peoni	  ja	  kaks	  aastat	  üldpeoni	  on	  ajas	  välja	  kujunenud	  
ja	  omab	  traditsiooni	  hoidmise	  koha	  pealt	  tähtsat	  sisemist	  rütmi.	  
	  
XII	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupidu	  toimub	  30.	  juuni	  –	  02.	  juuli	  2017	  a.	  Tallinna	  Lauluväljakul	  ning	  
Kalevi	  Keskstaadionil.	  	  
Noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  kunstilisel	  toimkonnal	  lasub	  laiapõhjaline	  vastutus	  koori-‐	  ja	  
orkestriliikumise	  ning	  rahvatantsuliikumise	  arendamise	  eest,	  mis	  on	  oluline	  eeldus	  peo	  
ettevalmistusprotsessi	  kujundamisel.	  	  
	  
Laulupeo	  kunstilise	  toimkonna	  moodustavad	  peadirigent	  ning	  liigijuhid.	  
Tantsupeo	  kunstilise	  toimkonna	  moodustavad	  pealavastaja	  koos	  assistentidega	  ning	  
liigijuhid.	  	  
Laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  kunstilised	  toimkonnad	  koos	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  Sihtasutuse	  
produktsioonitoimkonnaga	  moodustavad	  XII	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  kunstilise	  
toimkonna.	  
Noortepeo	  kunstilisel	  toimkonnal	  lasub	  vastutus	  loominguliste	  konkursside	  tulemustest	  
lähtuvalt	  kunstiliselt	  tervikliku	  ning	  väärtuspõhise	  XII	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  ühise	  
loomise	  eest.	  	  
XII	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  korraldamise	  ja	  rahastamise	  eest	  vastutab	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  
Tantsupeo	  SA	  (ELT	  SA)	  koostöös	  Kultuuriministeeriumiga.	  	  
	  
1 XII	  NOORTE	  LAULUPIDU	  
Laulupidu	  on	  arenenud	  tänapäevaseks	  suurpeoks	  ja	  on	  vastu	  võetud	  UNESCO	  pärandisse	  	  
a	  capella	  koorilaulu	  ja	  mitmehäälse	  koosmusitseerimise	  fenomenina.	  
XII	  noorte	  laulupeol	  toimub	  ühepäevane	  kontsert	  Tallinna	  Lauluväljakul	  2.	  juulil	  2017.	  
Käesoleva	  konkursi	  võitja	  moodustab	  XII	  noorte	  laulupeo	  kunstilise	  toimkonna,	  mille	  
liikmete	  nimekirja	  kinnitab	  Eesti	  Kooriühingu	  muusikanõukogu	  hiljemalt	  veebruaris	  2015.	  
Kunstilise	  toimkonna	  ühisloominguna	  esitatakse	  laulupeo	  repertuaarikava	  Eesti	  Kooriühingu	  
muusikanõukogule	  kinnitamiseks	  hiljemalt	  juunis	  2015.	  	  
	  
2 XII	  NOORTE	  TANTSUPIDU	  
Tantsupeod	  oma	  80	  aastase	  ajalooga	  on	  kasvanud	  osalejaid	  ja	  pealtvaatajaid	  ühendavaks	  
ühist	  sünergiat	  loovaks	  suuretenduseks.	  Tantsupidu	  on	  osa	  Eesti	  ja	  ka	  UNESCO	  
kultuuripärandist.	  Koostantsimine,	  üleväljakumustrid,	  muusika	  ja	  rahvarõivad	  on	  need,	  
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milleta	  tantsupidusid	  ette	  ei	  kujuta.	  Tantsupidu	  on	  tantsijate	  ühistegevuse	  tulemus	  ja	  
rahvuslikkuse	  väljendus,	  kus	  kohtuvad	  tantsijate	  kehaline	  rõõm,	  liikumise	  ja	  muusikaga	  
vaatemäng	  pealtvaatajatele.	  
XII	  tantsupidu	  on	  terviklik	  etendus.	  
XII	  tantsupeo	  etendused	  toimuvad	  30.	  juunil	  -‐	  2.	  juulil	  2017	  Tallinnas	  Kalevi	  Keskstaadionil.	  
Pealavastaja	  moodustab	  kunstilise	  toimkonna	  ERRS-‐i	  mentornõukoja	  poolt	  koostatud	  
põhimõtteid	  järgides.	  
Kunstilise	  toimkonna	  ühisloominguna	  sünnib	  tantsupeo	  repertuaarikava	  hiljemalt	  1.	  
septembriks	  2015.	  	  
	  
3 KONKURSI	  ÜLDTINGIMUSED	  
3.1 Avaliku	  konkursi	  XII	  noorte	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  ideekavandi	  leidmiseks	  ja	  kunstiliste	  

teostajate	  leidmiseks	  (edaspidi	  konkurss)	  korraldab	  Eesti	  Laulu-‐ja	  Tantsupeo	  SA	  koostöös	  
Eesti	  Kooriühingu	  ning	  Eesti	  Rahvatantsu	  ja	  Rahvamuusika	  Seltsi	  ning	  
Kultuuriministeeriumiga.	  	  

3.2 Konkurss	  toimub	  eesti	  keeles.	  	  
3.3 Konkurss	  algab	  1.	  detsembril	  2014.	  	  
3.4 Konkursile	  tööde	  esitamise	  lõpptähtaeg	  on	  5.	  jaanuar	  2015	  kl	  12.00	  (keskpäeval).	  
3.5 Konkursitööd	  palume	  saata	  e-‐postiga	  aadressile	  laulupidu@laulupidu.ee,	  teemaks	  märkida	  

“konkurss”,	  või	  tuua	  aadressile	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  SA,	  Pärnu	  mnt	  10.	  	  
	  
4 TINGIMUSED	  KONKURSIL	  OSALEJALE	  
4.1 Laulupeo	  konkursil	  võib	  osaleda	  individuaalselt	  või	  meeskonnana,	  kuhu	  kuuluvad	  

peadirigendi	  kandidaat	  koos	  mõttekaaslastega.	  Peadirigent	  peab	  olema	  võimeline	  võtma	  
vastutuse	  ja	  kohustuse	  laulupeo	  kunstilise	  toimkonna	  juhtimise	  eest.	  

4.2 Laulupeo	  konkursil	  osalemise	  eelduseks	  on	  peadirigendi	  kandidaadi	  muusikaline	  
kõrgharidus	  ning	  üleriigilise	  laulupeo	  dirigeerimise	  –	  ja	  loomeprotsessis	  osalemise	  
kogemus.	  	  

4.3 Tantsupeo	  konkursil	  võib	  osaleda	  individuaalselt	  või	  meeskonnana,	  kuhu	  kuuluvad	  
pealavastaja	  kandidaat	  koos	  assistentidega	  ja/või	  muusikajuhiga.	  Pealavastaja	  peab	  
olema	  võimeline	  võtma	  vastutuse	  ja	  kohustuse	  tantsupeo	  kunstilise	  toimkonna	  juhtimise	  
eest.	  

4.4 Tantsupeo	  konkursil	  osalemise	  eelduseks	  on	  pealavastaja	  kandidaadi	  erialane	  
kompetents	  ning	  üleriigilise	  tantsupeo	  loome-‐	  ja	  juhtimisprotsessis	  osalemise	  kogemus.	  	  

4.5 Konkursil	  osalemiseks	  on	  vajalik	  peadirigendi/	  pealavastaja	  kandidaadi	  kirjalik	  nõusolek	  
pakutud	  ideekavandi	  teostamiseks.	  

4.6 Käesoleva	  konkursi	  tulemusel	  valitud	  peadirigent/pealavastaja	  ei	  saa	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
protsessist	  tulenevalt	  kandideerida	  2019.	  aasta	  XXVII	  laulu-‐	  ja	  XX	  tantsupeo	  
peadirigendiks/pealavastajaks.	  

	  
5 LÄHTEÜLESANDED	  LAULUPEO	  IDEEKAVANDILE	  
5.1 Ideekavand	  peab	  lähtuma	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  liikumise	  olulistest	  põhiväärtustest,	  	  

milleks	  on	  põlvkondade	  sidusus,	  isamaalisus,	  eesti	  keel,	  esivanemate	  pärand	  ning	  austav	  
suhtumine	  kaasinimestesse.	  	  

5.2 Konkursile	  palume	  esitada	  XII	  noorte	  laulupeo	  ideekavand,	  mis	  sisaldab	  	  
5.2.1 selgelt	  sõnastatud	  kandvat	  ideed;	  
5.2.2 nägemust	  XII	  noorte	  laulupeol	  kaasatavatest	  liikidest	  ning	  kontserdi	  kestusest;	  
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5.2.3 koori-‐	  ja	  orkestrirepertuaari	  valikupõhimõtteid	  ja	  mahtu	  (Eesti	  ja	  välismaise	  muusika	  
osakaal,	  a	  capella	  muusika	  osakaal);	  

5.2.4 nägemust	  repertuaari	  seosest	  ajalooga	  (millised	  autorid	  peaks	  kindlasti	  esindatud	  
olema)	  ning	  uudisloomingu	  osakaalust	  (ja	  kellelt	  seda	  peaks	  tellima);	  

5.2.5 repertuaarinäiteid;	  
5.2.6 kirjeldust,	  kuidas	  XII	  noorte	  laulupidu	  toetab	  üldist	  valdkondlikku	  arengut;	  	  
5.2.7 nägemust,	  kuidas	  ja	  millistele	  arengutele	  peaks	  eelproovide	  ja	  õppeprotsess	  olema	  

suunatud;	  
5.2.8 tehniliste	  vahendite	  kasutamise	  kirjeldust	  (ekraanid,	  võimendus	  jne);	  
5.2.9 nägemust	  sellest,	  milliseid	  ilminguid	  laulupidu	  ei	  tohiks	  sisaldada.	  
	  
6 LÄHTEÜLESANDED	  TANTSUPEO	  IDEEKAVANDILE	  
6.1 Ideekavand	  peab	  lähtuma	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  liikumise	  olulistest	  põhiväärtustest,	  milleks	  on	  

põlvkondade	  sidusus,	  isamaalisus,	  eesti	  keel,	  esivanemate	  pärand	  ning	  austav	  suhtumine	  
kaasinimestesse;	  	  

6.2 Konkursile	  palume	  esitada	  XII	  noorte	  tantsupeo	  ideekavand,	  mis	  sisaldab	  	  
6.2.1 selgelt	  sõnastatud	  kandvat	  ideed;	  
6.2.2 nägemust	  XII	  noorte	  tantsupeol	  kaasatavatest	  liikidest,	  etenduse	  kestusest;	  
6.2.2.1 ERRS	  mentornõukoja	  otsusel	  osalevad	  tantsupeol	  järgmised	  rühmaliigid:	  

1.	  kl	  segarühmad,	  2.-‐3.	  kl	  segarühmad,	  3.-‐4.	  kl	  segarühmad,	  5.-‐6.	  kl	  segarühmad,	  7.-‐
9.	  kl	  segarühmad,	  C	  –	  noorte	  (gümnaasiumiealiste)	  segarühmad,	  neiduderühmad,	  
võimlemisrühmad	  	  (2	  vanuseastet	  –	  põhikool,	  gümnaasium).	  Vajadusel	  üks	  
täiskasvanute	  rühmaliik	  kunstilise	  juhi	  nägemusel.	  

6.2.3 repertuaari	  koostamise	  põhimõtteid	  ja	  mahtu;	  
6.2.4 repertuaarinäiteid;	  
6.2.5 nägemust,	  kuidas	  XII	  noorte	  tantsupidu	  toetab	  üldist	  valdkondlikku	  arengut;	  	  
6.2.6 nägemust,	  kuidas	  ja	  millistele	  arengutele	  peaks	  õppeprotsess	  (seminarid,	  eelproovid)	  

olema	  suunatud;	  
6.2.7 kirjeldust	  tehniliste	  vahendite	  kasutamise	  võimaluste	  kohta	  (ekraanid,	  

kujunduselemendid	  jne);	  
6.2.8 nägemust	  rahvamuusikute	  kaasamisest;	  
6.2.9 nägemust	  elava	  muusika	  kasutamisest	  tantsupeol;	  
6.2.10 nägemust	  sellest,	  milliseid	  ilminguid	  tantsupidu	  ei	  tohiks	  sisaldada.	  
	  
7 IDEEKAVANDI	  HINDAMINE	  	  
7.1 Kumbagi	  ideekavandit	  hindab	  kuni	  13-‐liikmeline	  ekspertkomisjon	  kuhu	  kuuluvad	  vastavalt	  

koorimuusika	  ja	  rahvatantsu	  valdkonna	  eksperdid,	  korraldajad	  ning	  laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  
liikumisega	  seotud	  kaasamõtlejad.	  

7.2 Konkursile	  kvalifitseeruvad	  kõik	  tööd,	  mis	  on	  õigeaegselt	  esitatud	  ning	  vastavad	  XII	  noorte	  
laulu-‐	  ja	  tantsupeo	  ideekavandite	  konkursi	  tingimustele.	  	  

7.3 Otsuse	  vastuvõtmiseks	  vajalik	  kvoorum	  on	  2/3	  komisjoni	  liikmete	  arvust.	  Juhul,	  kui	  hääled	  
jagunevad	  võrdselt,	  on	  määravaks	  komisjoni	  esimehe	  hääl.	  	  

7.4 Esitatud	  tööde	  hindamisel	  arvestatavad	  kriteeriumid:	  	  
7.4.1 konkursile	  laekunud	  ideekavandite	  loomingulisus,	  algupärasus,	  originaalsus	  ja	  sobivus	  

käesoleva	  konkursi	  kirjeldatud	  tingimustega;	  	  
7.4.2 pakutud	  ideede	  kandvus	  ühiskonnas,	  lähtumine	  valdkondlikest	  eesmärkidest	  ning	  

sobivus	  lavastamiseks.	  
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8 KONKURSSIDE	  TULEMUSTE	  AVALIKUSTAMINE	  JA	  TEOSTAMINE	  
8.1 Konkursside	  tulemusel	  avalikustatakse	  ainult	  võidutööd.	  	  
8.2 Konkursi	  võitjatega	  võetakse	  ühendust	  hiljemalt	  1.	  veebruaril	  2015.	  
8.3 Mõlemat	  võidutööd	  premeeritakse	  ühekordselt	  1000	  euroga.	  Võitnud	  ideekavandite	  

kunstiliste	  teostajatega	  sõlmitakse	  väljakujunenud	  struktuurist	  lähtuvalt	  loomingulised	  
stipendiumilepingud	  ajavahemikuks	  2015-‐2017;	  

8.4 Võitnud	  ideekavandi(te)	  autori(te)	  kõik	  ideekavandiga	  seonduvad	  õigused	  lähevad	  üle	  Eesti	  
Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  Sihtasutusele	  alates	  konkursi	  tulemuste	  väljakuulutamise	  hetkest.	  
Autoritasu	  sisaldub	  konkursi	  tulemusel	  sõlmitavas	  litsentsilepingus.	  	  

	  
TELLIJA:	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  Tantsupeo	  Sihtasutus.	  Aadress:	  Pärnu	  mnt	  10,	  Tallinn	  	  
	  
XII	  NOORTE	  LAULUPEO	  IDEEKAVANDIKONKURSI	  LISAINFO	  :	  Kersti	  Seitam,	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  
Tantsupeo	  SA	  muusikatoimetaja.	  E-‐kiri:	  laulupidu@laulupidu.ee,	  	  tel	  +372	  627	  3127	  
	  
XII	  NOORTE	  TANTSUPEO	  IDEEKAVANDIKONKURSI	  LISAINFO	  :	  Kadri	  Tiis,	  Eesti	  Laulu-‐	  ja	  
Tantsupeo	  SA	  tantsutoimetaja.	  E-‐kiri:	  laulupidu@laulupidu.ee,	  	  tel	  +372	  627	  3123	  
	  

	  


