Saaremaa Vallavalitsuse 21. mai 2019. a korralduse nr 2-3/755
„2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo ideekonkursi väljakuulutamine,
konkursi tingimuste kinnitamine ja konkursikomisjoni nimetamine“
lisa
2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo ideekonkursi tingimused
1. Konkursi eesmärk
Saare maakonna 2020. aasta laulupeo omanäolise visiooni ja seda teostava kunstilise
toimkonna väljavalimine.
2. Konkursi tingimused
2.1. pidu toimub 6. juunil 2020. aastal Kuressaares, Lossihoovi laululaval;
2.2. peol esinevad Saare maakonna koorid, rahvapilli- ja puhkpilliorkestrid ning ideest
lähtuvalt kutsutud külaliskollektiivid;
2.3. pidu on terviklahendus kõikide koori- ja orkestriliikide jaoks;
2.4. lauljate-pillimängijate esinemispaigaks on Kuressaare Lossihoovi laululava ja erinevad
esinemiskohad Kuressaare linnas;
2.5. kontserdi pikkus maksimaalselt 2,5 tundi;
2.6. peole eelneb rongkäik läbi linna;
2.7. laululava kujundusidee kuulub ideekavandi ülesande hulka;
2.8. peo idee on reaalselt teostatav;
2.9. konkursil ei või osaleda žürii liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud,
kes konkursi korraldamise ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes
võiksid mõjutada konkursi raames tehtavaid otsuseid.
3. Ideekavand peab sisaldama:
3.1. peo sisulist kirjeldust;
3.2. võimalike külaliskollektiivide loetelu;
3.3. näited repertuaari valikust.
4.

Konkursi korraldus

4.1. konkursi ideekavand esitada paberkandjal kinnises ümbrikus märgusõnaga “2020. aasta
Saare maakonna laulupidu”;
4.2. kavandi maksimaalseks pikkuseks on kolm A4 lehte;
4.3. ideekavandid tuua või saata posti teel 6. septembri 2019. a postitempliga aadressile
Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald 93819;
4.4. konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid esitada kinnises ümbrikus,
mille sees on kinnine ümbrik konkursil osaleja nime ja kontaktandmetega;
4.5. konkursile saabunud materjalidega kinnine ümbrik registreeritakse Saaremaa
Vallavalitsuse kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev;
4.6. konkursitöid hindab Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega nimetatud žürii;
4.7. žürii arutluskäik on konfidentsiaalne ja avalikustamisele kuulub protokolli lõppotsus;
4.8. konkursi tulemused kinnitatakse ja avalikustatakse Saaremaa valla kodulehel hiljemalt
16. septembril 2019;
4.9. parimaks tunnistatud idee autori(te)ga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks
teostamiseks;
4.10. konkursil parimaks mitte tunnistatud tööde autorite nimesid ei avalikustata;

4.11. konkursi ebaõnnestumise korral teeb Saaremaa Vallavalitsus
konkreetsetele isikutele peo kunstiliseks toimimiseks.

sihtpakkumise

5. Konkursi võidufond
5.1. võidufondi suurus on 1500 eurot, millest peetakse kinni seadusest tulenevad maksud;
5.2. võidufond makstakse välja hiljemalt 14 päeva jooksul peale konkursitulemuste
kinnitamist,
Saaremaa Vallavalitsuse korralduse alusel.

