2022. aasta Eesti Kammerkooride Liidu
jõuluootuskontserdi ideekonkurss
Eesti Kammerkooride Liit kuulutab välja konkursi 2022. aasta jõuluootuskontserdi kunstilise juhi ja
lähteidee leidmiseks. Jõuluootuskontsert toimub pühapäeval, 4. detsembril 2022. aastal kell 17.00.
Asukoht lepitakse kokku koos ideekavandi võitjaga.
Eesti Kammerkooride Liidu liikmetele suunatud konkurss on avatud alates 5. juuni 2022.
Konkursile tööde laekumise lõpptähtaeg on 23. juuni 2022 kell 12.00.

1. Lühikirjeldus
Eesti Kammerkooride Liidu (EKKL) jõuluootuskontsertide traditsioon sai alguse 2004. aastal, mil
kontsertidega koguti raha Eestimaa kirikute toetuseks. Aastate jooksul on detsembri alguses kammerkoorid
laulnud paljudes Eesti kirikutes. Viimastel aastatel on kontserdid toimunud Tallinnas ning esitatud suurvorme.
Jõuluootuskontserdid võimaldavad EKKL-i liikmetel kohtuda teiste kooridega, omandada huvitavat ja
nõudlikku repertuaari, sh teoseid, mille esitamine üksinda ja ainult omade jõududega võib olla keeruline, ning
laulda erinevate Eesti tippdirigentide käe all. Rohkem infot toimunud kontsertide kohta leidub kodulehel.

2. Konkursi vorm ja tingimused
Konkurss on osalemiseks avatud kõikidele EKKL-i liikmetele. Ühe osavõtja esitatavate kavandite arvu ei
piirata. Kunstilise juhi kandidaat võib konkursil osaleda individuaalselt või koos meeskonnaga.
Kunstilise juhi kandidaadil peab olema suutlikkus lavastada kunstiliselt terviklik kontsert. Olulisel kohal on
oskus töötada meeskonnas ja planeerida aega. Kandidaat on valmis esinema avalikkuse ees ühe võimaliku
kõneisikuna.
Osalemise aluseks on kirjalikus vormis esitatud ideekavand, mis sisaldab ülevaadet kontserdi ülesehitusest,
esinejate kooslusest ja repertuaarist. Kunstilise juhi kandidaat peab olema valmis keskenduma perioodil
august 2022 kuni jaanuar 2023 tööle jõuluootuskontserdi kunstilise juhina.
Kavand peab lähtuma advendile/jõuludele omastest väärtustest, EKKL-i tegevuse põhieesmärkidest ning
kaasama EKKL-i liikmeskoore; sisaldama selgelt sõnastatud ideed, repertuaari koostamise ja osalevate
kooride valiku põhimõtteid.
Muusikalise osa pikkuseks on kuni 1 tund 20 minutit, millele võib lisanduda algusesse kirikuõpetaja tervitus.
Kavand peab:

●

avama kontserdi kunstilise idee (pealkiri, kunstilise sisu/sõnumi kirjeldus) ja muusika valiku
põhimõtted; kui on, siis ka vahetekstide valiku põhimõtted ja mahu ning lavastuslike elementide
kirjelduse;

●
●
●

kirjeldama muusikalist kontseptsiooni: teos(ed) koos pikkustega; esinejad (sh EKKL-i liikmeskoorid,
solistid, saateansamblid/orkester); dirigent/dirigendid,
kirjeldama kunstiliseks teostamiseks vajalikku ajaplaani (NB! Lõplik täpne kava ja kunstiline visioon
peab valmima augustis 2022);
sisaldama kunstilise juhi töötasu soovi.

Koostöös Eesti Kammerkooride Liidu juhatusega töötatakse välja ühistel väärtustel põhinev täpne
kontseptsioon ja eelarve. Organisatoorse töö eest vastutab Eesti Kammerkooride Liit.

3. Esitatavad dokumendid
Ideekavandite laekumise tähtaeg on 23. juuni 2022 kell 12.00 e-postiga aadressile
kammerkoorideliit@gmail.com (teemaks palume märkida “2022 jõuluootuskontserdi ideekavad”).
Palume esitada järgmised dokumendid:
1) kunstilise juhi kandidaadi CV, sh kontaktandmed;
2) idee kirjalik kavand. Dokumendi nimeks palume panna ideekavandi pealkiri ja töö esitada ilma
kunstilise juhi/meeskonnaliikmete nimedeta!
NB! Kindlasti hoida andmed ja kavand eraldi failides!

4. Kunstilise juhi ja idee hindamine ning tulemuste avalikustamine
Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeks ajaks esitatud ning vastavad konkursi tingimustele.
Töid hindab Eesti Kammerkooride Liidu juhatus (5 liiget). Komisjoni esimees on Eesti Kammerkooride Liidu
juhatuse esimees.
Konkursil on kaks vooru. Esimeses voorus tutvub komisjon kunstilise juhi kandidaatide esitatud
ideekavanditega. Esimeses voorus on kõik tööd hindamise lõpuni anonüümsed. Teises voorus toimub
vestlus kunstilise juhiga. Vestlusvooru kutsututelt võib komisjon paluda tööd täiendada.
Otsuse vastuvõtmiseks vajalik kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete arvust. Kui hääled jagunevad võrdselt, on
määrav komisjoni esimehe hääl.
Esitatud tööde hindamise põhimõtted:
●
●
●

kandidaadi sobivus jõuluootuskontserdi kunstiliseks juhiks;
laekunud töö loomingulisus, algupärasus ja teostatavus;
EKKL-i liikmete kaasatavus.

Konkursi tulemusena avalikustab EKKL kunstilise idee võitja(d) hiljemalt 5. juulil 2022 Eesti Kammerkooride
Liidu kodulehel www.ekkl.ee.

5. Info konkursi kohta
Konkursi info on avaldatud Eesti Kammerkooride Liidu kodulehel www.ekkl.ee.
Kõik lisaküsimused on oodatud kirjalikult e-posti aadressile kammerkoorideliit@gmail.com.

