Järvamaa laste lauluvõistluse
LAULUKAAR 2017
juhend
Järvamaa laste lauluvõistlus Laulukaar 2017 maakondlik finaalvõistlus toimub:

28-29. aprill 2017
Paide Kultuurikeskuses
Lauluvõistlusel Laulukaar 2017 saavad osaleda

lauljad vanuses 5-19 aastat
Laulja vanust arvutatakse seisuga 31.12.2017

Vanuse järgi kuuluvad osalevad lauljad järgmistesse rühmadesse:

VANUSERÜHMAD:
•
•
•
•
•

5.-7. aastased *
8.-10. aastased
11.-13. aastased
14.-16.aastased
17.-19.aaastased

*eelvoorudes võimalus osaleda ka noorematel (3.-4. aastased)

MAAKONDLIK FINAALVÕISTLUS
Maakondlik finaalvõistlus toimub kahes osas:
Poolfinaal reedel 28. aprill algusega kell
Finaal laupäeval 29. aprill algusega kell

12.00

Paide Kultuurikeskuse kammersaalis.

12.00 Paide

Kultuurikeskuse suures saalis.

Poolfinaalis võib esineja saatepilliks kasutada klaverit, kitarri ja teisi pille.
Saateks fono ei kasutata!
Paide kultuurikeskuses on olemas klaver.

* Žürii valib poolfinaalis igast vanuserühmast 6 parimat finaali pääsejat.
* Poolfinaaliga samal päeval teevad finaali pääsenud proovi saateansambliga
(“Karavan“, Marko Sirila juhendamisel) Paide Kultuurikeskuse suures saalis.
* Finaalis esinevad lauljad saateansambliga
*Saateansambli jaoks esitavad lauljate juhendajad korraldajatele enne poolfinaali
5 koopiat esitatava laulu korrektsest noodist.
*Finaalis selgitab žürii lauljate paremusjärjestuse vanuserühmade kaupa.

PIIRKONDLIKUD EELVOORUD
Kohalikud ja piirkondlikud eelvoorud toimuvad aprillis.
Piirkondlike eelvoorude korraldamise eest vastutavad kohalikud omavalitsused.

Paide linn (PG, PÜG, Paide ja Sookure lasteaed, Paide Kultuurikeskus)
• Paides, 25. märtsil / kontaktisik - Tiia Tamm
Süda-Järvamaa (Roosna-Alliku vald, Paide vald, Koigi vald, Imavere vald, ja Väätsa vald)
• Roosna-Alliku Rahvamajas, 23. aprillil kell 12.00/ kontaktisik –Anneli Karma
Põhja-Järvamaa (Koeru, Kareda, Järva-Jaani, Albu vald, Ambla vald)
• Albu mõisas , 23. aprillil kell 12.00/ kontaktisik – Malle Lomp
Türi vald (Oisu, Retla, Kabala, Laupa)
• Oisu Rahvamajas, 21.aprillil kell 12.00 / kontaktisik – Laura Liblik
Türi linn (Türi Kultuurikeskuses)
• 23.aprillil kell 12.00 (eelkooliealised)/kontaktisik – Ave Avamere
• 25.aprillil kell 17.00 (kooliealised)/kontaktisik – Ave Avamere
Vanuserühmade kuni 3 parimat igast piirkonnast võivad osaleda
Laulukaar 2017 maakondlikul finaalvõistlusel
Piirkondlike eelvoorude protokoll ja finaalvõistlusel osaleda soovijate ankeedid saata
võistlusele järgneval tööpäeval e-postiga Järvamaa Omavalitsuste Liitu,
e-posti aadressile: jol@jarva.ee ja sirje.grauberg@gmail.com

Korraldustoimkond 2017 :
Arto Saar - Järvamaa Omavalitsuste Liit, juhatuse liige
Kristina Gudinas - Järvamaa Omavalitsuste Liit, projektijuht
Sirje Grauberg - Paide Kultuurikeskus, ringijuhendaja
Ülle Müller – Paide Kultuurikeskus, direktor

Järvamaa laste lauluvõistluse Laulukaar 2017

REGISTREERIMISLEHT
PIIRKOND
Kool/Lasteaed
Osaleja ees- ja
perekonnanimi
Sünniaeg (päev, kuu,
aasta)
Osaleja aadress:

Osaleja telefoninumber:

Esitatava laulu pealkiri:
Esitatava laulu viisi ja sõnade autor:
Saateinstrument:
Taustalauljad:

Juhendaja ees- ja perekonnanimi:
Juhendaja telefoninumber
Juhendaja e-posti aadress

* Palun täida trükitähtedega

