YHTYELAULUKILPAILUN SÄÄNNÖT

Kilpailun järjestäjä
1. Kilpailun järjestää Suomen Naiskuoroliitto ry.

Aika ja paikka
2. Kilpailu järjestetään Naiskuoropäivien yhteydessä Kiuruvedellä 16.3.2018.

Kilpailuun osallistuminen
3. Kilpailuun voi osallistua a cappella -naislauluyhtye, jossa on 3–8 jäsentä. Kunkin laulajan tulee laulaa pääsääntöisesti yksin omaa stemmaansa.
4. Kukin laulaja voi laulaa vain yhdessä lauluyhtyeessä.
5. Kilpailu on avoin kaikille naisyhtyeille.

Ohjelmisto
6. Kilpailuesityksen kokonaiskesto siirtymisineen enintään 12 minuuttia.
7. Ohjelmisto on muuten vapaa, ja se voi edustaa mitä tahansa musiikkityyliä, kuitenkin yhden
kappaleen täytyy olla metsä- tai luontoaiheinen.
8. Kilpailuteosten tulee olla muuten säestyksettömiä, mutta säveltasottomien lyömäsoitinten
käyttö on sallittua.
Tuomaristo
9. Kilpailun tuomariston muodostavat musiikkineuvos Marjukka Riihimäki Porvoosta, musiikkipedagogi Nikke Isomöttönen Jyväskylästä sekä laulunopettaja ja diplomilaulaja Helena Tenhunen Helsingistä.
10. Tuomaristo jakaa kilpailun palkinnot ja sijoitukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.
11. Tuomaristo kiinnittää työskentelyssään huomiota seuraaviin seikkoihin: sävelpuhtaus, sointi,
artikulaatio, rytmiikka, nyansointi, fraseeraus, esittäminen, kokonaisilmaisu ja esityksen kesto (enimmäiskeston ylitys).

Kilpailujärjestys
12. Kilpailijat laulavat arvotussa järjestyksessä. Kilpailujärjestys ja aikataulu ilmoitetaan osallistujille viimeistään viikkoa ennen kilpailua.

Palkinnot ja palaute
13. Palkintoina jaetaan yhteensä 1 400 euroa: ensimmäinen palkinto 800 euroa, toinen palkinto
400 euroa ja kolmas palkinto 200 euroa. Tuomaristo voi myös jakaa palkinnot toisin. Lisäksi
tuomaristo voi jakaa erikoispalkintoja harkintansa mukaan.
14. Kukin osallistuva lauluyhtye saa tuomaristolta kirjallisen palautteen suorituksestaan.
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Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
15. Kilpailun osallistumismaksu on 120 euroa/yhtye Suomen Naiskuoroliiton jäsenkuorojen yhtyeille ja 160 euroa/yhtye liiton ulkopuoliselle yhtyeille. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomen Naiskuoroliiton tilille: FI55 8146 9710 1649 13 DanskeBank. Viitenumero 8811.
16. Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajata osallistujien määrää, mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 10. Osallistujat valitaan tällöin ilmoittautumisjärjestyksessä. Määräajan jälkeen tulleet ilmoittautumiset käsittelee Suomen Naiskuoroliiton hallitus.
17. Kilpailuun on ilmoittauduttava 31.12.2018 mennessä Suomen Naiskuoroliiton toimistoon
toimisto@naiskuoroliitto.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava seuraavat tiedot
- Yhtyeen nimi
- Jäsenten nimet ja stemmat
- Kuoron nimi
- Yhdyshenkilön kontaktitiedot
18. Lisäksi liiton toimistoon, osoitteella: Suomen Naiskuoroliitto, Laulutalo, Kauppakatu 51,
80100 Joensuu, on postitettava viimeistään 31.1.2019, seuraavat tiedot:
-

Yhtyeen nimi ja yhteyshenkilö
Kilpailuohjelmisto esiintymisjärjestyksessä (teos, säv./san./suom./sov.)
Kilpailuohjelmiston nuotit (yksi alkuperäinen ja neljä kopiota ohjelmistosta)
Kuoreen merkintä ”Yhtyelaulukilpailu”

19. Ilmoittautuminen on sitova eikä osallistumismaksua palauteta, mikäli yhtyeen osallistuminen
peruuntuu.

Muuta
20. Kilpailussa tulee käyttää vain laillista nuottimateriaalia. Järjestäjillä on oikeus halutessaan
tarkistaa käytetyn nuottimateriaalin laillisuus yhtyekilpailun yhteydessä. Kustantamattomien
teosten kohdalla tulee esittää kirjalliset luvat tekstin, sävellyksen ja sovituksen esittämisoikeudesta.
21. Yhtyeet voivat noutaa lähettämänsä nuotit takaisin Naiskuoropäivien infopisteestä.
22. Yleisöllä on oikeus seurata kilpailua.
23. Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus äänittää, radioida, televisioida, lähettää verkossa, valokuvata ja tallentaa kaikkia kilpailuun kuuluvia esityksiä ja konsertteja ilman eri korvausta.
24. Tuomariston nimeämät yhtyeet ovat velvollisia esiintymään ilman eri korvausta 17.3.2018
järjestettävässä päätöskonsertissa.
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