
XXIII Eesti segakooride võistulaulmine Tuljak 
13.–14. veebruaril 2021 Tartu Miina Härma Gümnaasiumis 

JUHEND 

Võistulaulmine toimub 5 kategoorias: 
1. segakooride A kategooria 
2. segakooride B kategooria 
3. segakooride C kategooria 
4. koolikooride D kategooria 
5. vokaalansamblite kategooria 

Koorikategooriates A, B, C ja D on lauljate miinimumarv 16. Vokaalansamblite kategoorias on 
lauljate arv 3–12. 

1. Segakooride A-kategooria kohustuslik teos on Heino Lemmiku "Sügisetüüdid", vabalt 
valitud osa(d), kava a cappella. 

2. Segakooride B-kategooria kohustuslik laul on Rasmus Puuri "Oma saar" (tekst Gustav 
Suits), kava a cappella. 

3. Segakooride C-kategooria kohustuslik laul on vabalt valitud laul Karl August Hermanni  
või Friedrich August Saebelmanni loomingust, kava a cappella. 

4. Koolikooride D-kategooria kohustuslik laul on vabalt valitud laul Alo Mattiiseni 
loomingust (võib olla ka seade), vähemalt üks laul kogu kavas on a cappella. 

5. Vokaalansamblid esitavad 2 laulu, millest vähemalt üks on eesti autori teos, üks eesti 
keeles ja üks a cappella (kõik tingimused võivad olla täidetud ka ühes laulus). Korraldajate 
poolt pakutav saateinstrument on klaver. Mõlemad laulud esitatakse võimenduseta. 

Miina Härma „Tuljaku“ võistulaulmist ei toimu. 

Kõik kategooriad (välja arvatud vokaalansamblite kategooria) valmistavad ette 3–4 laulu, kava 
pikkus esimesest noodist viimaseni tohib olla 10–12 minutit. NB! Kui esinemise aeg ületab lubatu 
rohkem kui 30 sekundi võrra või on samavõrra lühem, arvestatakse koori keskmisest 
punktisummast maha 1 punkt iga alustatud minuti kohta. Koolikoorid võivad soovi korral võistelda 
ka mõnes muus kategoorias.  Koolikoori koosseisu võib kuuluda kuni 10% vilistlasi. 

Koore hindab 5-liikmeline professionaalne žürii. 

Kõikide kategooriate parimatele on ette nähtud rahalised preemiad. Žüriil on õigus summa piires 
preemiaid ümber jagada või jätta vastava taseme puudumisel mõni preemia välja andmata.  

Eesti Segakooride Liidu juhatusel on õigus alla kolme koori registreerumisel kategooriat mitte 
avada ja liita registreerunud koorid mõne teise kategooriaga. Samuti on tal õigus teha ettepanek 
muuta koori poolt valitud kategooriat. 

Soovijad saavad esineda 13. veebruari õhtul algusega kell 20 Tartu Jaani kirikus toimuval 
Öökontserdil ja 14. veebruaril kell 15 Tartu Ülikooli aulas toimuval kooride kontserdil, kus 
toimub ka autasustamine. 



Registreerimise tähtaeg on 13. detsember 2020 (k.a). 
Noodid saata/tuua Eesti Segakooride Liitu  
Roosikrantsi 13 10119 Tallinn: 5 esitamise järjekorras köidetud komplekti 1. veebruariks 2021. 
Koori nimi kirjutada iga komplekti peale. Lahtisi lehti sorteerimata kujul vastu ei võeta. 

OSAVÕTUMAKS 

ESLi liikmeskooridele (kes on tasunud 1. veebruariks 2021. aasta liikmemaksu) ja 
koolikooridele 75 eurot, mitte-liikmetele 175 eurot, millest viis eurot kantakse Miina Härma fondi. 

Osavõtumaks tasuda 1. veebruariks 2021 Eesti Segakooride Liidu arveldusarvele Swedbankis: 
EE592200001120198684. 

TOITLUSTUS  

Võimalik tellida toitlustust Miina Härma Gümnaasiumis. Täpsem info toitlustuse ja selle tellimise 
kohta saadetakse registreerunud kooridele hiljemalt jaanuaris 2021. 

AJAKAVA


L, 13. veebruar 

9–12	 	 saaliproovid Miina Härma Gümnaasiumis

12–18		 KONKURSS D- ja C-kategooria


18–19:30	 proovid Tartu Jaani kirikus

20:00	 	 ööKONTSERT ja autasustamine Tartu Jaani kirikus


P, 14. veebruar 

9–11	 	 saaliproovid Miina Härma Gümnaasiumis

11–14		 KONKURSS A-, B- ja ansamblite kategooria


13–14:30	 proovid Tartu Ülikooli aulas

15:00	 	 KOORIDE KONTSERT ja autasustamine Tartu Ülikooli aulas


*Ajakavas võib tulla muudatusi sõltuvalt registreerunud kooride arvust ja kategooriate suurusest. 


