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Eesti Naislaulu
Seltsi

VIII nais- ja neidudekooride

võistulaulmise JUHEND

Võistulaulmine toimub 11. ja 12. märtsil 2023. aastal Tallinna Ülikooli 
aulas.

11. märtsil võistlevad naiskoorid B- ja C-kategoorias. 12. märtsil
võistlevad naiskoorid A-kategoorias  ja neidudekoorid A- ja B-
kategoorias. Kategooria  võitjate väljakuulutamine ja  autasustamine
toimub vastava päeva konkursi lõppedes samas.

1. VÕISTULAULMISE LÄBIVIIMISE KORD
Võistulaulmine toimub ühes voorus. Vastavalt koori spetsiifikale ja kava 
raskusastmele võisteldakse järgmistes kategooriates:

1) Naiskoorid  : A-, B- ja C-kategoorias – alates 18. eluaastast.
Naiskooride kategoorias võib osaleda ka siis, kui kooris on üksikuid lauljaid,
kes on nooremad kui 18 eluaastat.

2) Neidude-/tütarlastekoorid  : A- ja B-kategoorias – vanus A-kategoorias 
kuni 25 eluaastat, vanus B-kategoorias kuni 20 eluaastat (+10% kuni 
21 aastaseid lauljaid.)

Muusikaõppeasutuste ja -stuudiote koorid ei tohi esineda
neidude-/tütarlastekooride  B-kategoorias,  mis  on  mõeldud  tavakoolide
kooridele. 

2. NÕUDED KAVALE
Esinemise aeg A-kategooria nais- ja neidudekooridele on 12–15 minutit,
teistele kategooriatele  7–12 minutit, mis sisaldab kohustuslikku laulu ja
vabalt  valitud  laule  antud  ajalimiidi  piires.  Ajalimiidi  ületamise  või
mittetäitmise eest enam kui 30 sekundi võrra arvestatakse miinuspunktid
( 30 sekundit = -1 punkt).

Üks laul kavast võib olla saatega, teistes lauludes võib kasutada kindla
helikõrguseta instrumenti.
Kohustuslik  laul  tuleb  esitada  originaalhelistikus.  Vabalt  valitud  laulude
helistike muutmisest tuleb žüriid eelnevalt teavitada.
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3. KOHUSTUSLIKUD LAULUD
Naiskooridele  

 A-kategoorias: Mari Amor "Dona nobis pacem"
(kirjutatud võistulaulmise jaoks, noodiga tutvumiseks võtta ühendust 
ENLSiga)

 B-kategoorias: Pärt Uusberg / Henrik Visnapuu "Kõik 
muutub lauluks", 4-häälne seade (laulikus "Kõik muutub 
lauluks", väljaandja ENLS)

 C-kategoorias: Sirje Kaasik / Jaan Kaplinski "Üksainus maa"
(laulikus "Kõik muutub lauluks", väljaandja ENLS) 

Neidudekooridele  
 A-kategoorias: Mari Amor / Ly Kuningas "Kuuvikerkaar"

(kirjutatud võistulaulmise jaoks, noodiga tutvumiseks võtta ühendust 
ENLSiga)

 B-kategoorias: Sirje Kaasik / Leelo Tungal "Sind ma tahan 
armastada"
(laulikus "Kõik muutub lauluks", väljaandja ENLS, või noortelaulupeo 
"Püha on maa" neidudekoori laulikus)

Kohustusliku laulu noodi saamiseks palume pöörduda ENLSi poole 
(enls@kooriyhing.ee).

4. ŽÜRII TÖÖ JA HINDAMISE KORD
Koore hindab kolmeliikmeline žürii, mille esimees on 
väljastpoolt Eestit. Žürii hindab koore 100-punktisel 
skaalal. Hinnatakse:

1) kava valikut, interpretatsiooni;
2) vokaaltehnilist teostust;
3) kohustusliku laulu esitust.

Igas kategoorias antakse välja I, II ja III koht kogutud punktisummade
alusel.  Võrdse  punktisumma korral lähevad  kohad  jagamisele.  I koha
saamiseks oma kategoorias peab koor  koguma  vähemalt  85  punkti,  II
koha saamiseks vähemalt 75 punkti  ja III  koha saamiseks vähemalt 65
punkti. Žürii võib jätta osa auhinnalisi kohti välja andmata. Võrdse
punktisumma korral lähevad preemiad jagamisele. Žüriil on õigus anda ka
eripreemiaid.

Kõik koorid saavad osavõtjatunnistuse. Pärast võistlust koostab žürii iga
koori esinemise kohta kirjaliku lühikokkuvõtte. Koorile edastab selle ENLS
e-kirja teel.
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5. PREEMIAD
Iga kategooria esimesed kolm kohta saavad rahalised preemiad. Võrdse
punktisumma korral lähevad preemiasummad jagamisele.

NAISKOORID  I   koht      II     koht      III     koht      
A-kategooria 700 € 600 € 550 €
B-kategooria 500 € 400 € 350 €
C-kategooria 300 € 250 € 200 €

NEIDUDEKOORID  I   koht      II     koht      III     koht      
A-kategooria 700 € 600 € 550 €
B-kategooria 500 € 400 € 350 €
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6. OSAVÕTUTINGIMUSED
Võistulaulmisele saab registreerida kuni 1. veebruarini 2023. a.

Samaks kuupäevaks, 1. veebruariks tuleb esitada:
1) koori nimi ja kategooria, milles võisteldakse;
2) oma esinemise täpne kava (muusika ja teksti autorite nimed, 

esitusjärjekord);
3) enda valitud laulude originaalnoodid kolmes eksemplaris;
4) lühike ülevaade koorist ja dirigendist;
5) teave, kas koor kasutab esinemisel mõnda instrumenti (kui jah, siis 

milliseid);
6) kontsertmeistri/solisti nimi (kui on kontsertmeistriga/solistiga laule);
7) koori foto;
8) osavõtumaksu tasumist tõendav 

dokument. Koori esinemise salvestust 
helikandjal ei nõuta.

Osavõtutasu ENLS liikmetele 50 eurot koori kohta ja mitteliikmetele 200 
eurot koori kohta tuleb kanda Eesti Naislaulu Seltsi arveldusarve 
EE0710100 2202 4251 007.

7. KORRALDAJA
Võistulaulmise korraldaja on Eesti Naislaulu Selts. 
Kontaktandmed: Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn
Mobiil: +372 523 1782
E-post: enls@kooriyhing.ee

Võistulaulmise kohustuslikud laulud valis ja juhendit täiendas toimkond 
koosseisus:

 Külli Kiivet (võistulaulmise kunstiline juht, üle-eestilise neidudekoor 
LEELO dirigent),

 Andrus Siimon (Teaduste Akadeemia naiskoori dirigent),
 Margit Võsa (naiskoor Carmina dirigent),
 Mait Männik (naiskoor Gaudete dirigent),
 Toomas Voll (Tallinna Ülikooli Naiskoori dirigent),
 Elen Ilves (Suurupi Naiskoor Meretule dirigent).
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