KUOROKATSELMUKSEN SÄÄNNÖT
KATSELMUKSEN JÄRJESTÄJÄ
1 § Katselmuksen järjestäjänä toimii Suomen Naiskuoroliitto ry (myöh. Liitto).
AIKA JA PAIKKA
2 § Katselmus pidetään Naiskuoropäivien yhteydessä Tampereella 28.3.2020.
KATSELMUKSEEN OSALLISTUMINEN
3 § Katselmus on avoin kaikille naiskuoroille. Katselmukseen otetaan mukaan
kaksitoista (12) kuoroa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuoron minimikoko on
kaksitoista (12) laulajaa.
KATSELMUSSARJAT JA OHJELMISTO
4 § Katselmuksessa on yksi sarja.
5 § Pakollista teosta ei ole, mutta ohjelmiston tulee sisältää vähintään yksi Suomen
Naiskuoroliiton julkaisema teos.
6 § Esityksen soiva kesto on enintään 13 minuuttia.
7 § Kaikki esitettävät laulut tulee esittää ilman säestystä.
KATSELMUSJÄRJESTYS
8 § Katselmuksen esiintymisjärjestys tehdään Liiton toimistossa. Liiton toimisto
ilmoittaa katselmusjärjestyksen ja muun tarkemman aikataulun ilmoittautuneille
viimeistään viikkoa ennen katselmusta.
PALKINNOT JA PALAUTE
9 § Kuoro saa kirjallisen palautteen katselmuksen jälkeen sähköpostitse.
10 § Katselmuksessa ei jaeta palkintoja eikä kuoroja aseteta paremmuusjärjestykseen.
ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU
11 § Ilmoittautuminen lähetetään Liiton sähköpostiin toimisto@naiskuoroliitto.fi
• kuoron nimi
• taiteellinen johtaja
• kuoron koko (laulajamäärä)
• kuoron yhteyshenkilö
• sähköposti
• puhelinnumero
12 § Osallistumismaksu
Suomen Naiskuoroliiton jäsenkuorot:
• 250 €, ilmoittautuminen 1.10 - 31.12.2019
• 300 €, ilmoittautuminen 1.1. - 31.1.2020
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Liiton ulkopuoliset kuorot:
• 350 eur, ilmoittautuminen 1.10 - 31.12.2019
• 400 eur, ilmoittautuminen 1.1. - 31.1.2020

Osallistumismaksu maksetaan heti ilmoittautumisvahvistuksen jälkeen
Naiskuoropäivien tilille: DanskeBank FI55 8146 9710 1649 13, viite 8989.
Osallistuminen on voimassa heti sen jälkeen, kun osallistumismaksu näkyy Liiton
tilillä.
13 § Katselmusohjelmiston esitysjärjestys ja nuotit (neljä kopiota/laulu) toimitetaan
Liiton toimistoon viimeistään 15.2.2020. Kuoreen merkintä kuoron nimi ja ”Katselmus
Tampere”. Kuoron on varauduttava esittämään ohjelmiston alkuperäiset nuotit tai
muulla tavoin osoitettava nuottien alkuperä. Kopio esitettävän laulun sovitusluvasta
tulee liittää nuottien mukaan.
14 § Ilmoittautuminen on sitova eikä osallistumismaksua palauteta, mikäli kuoron
osallistuminen peruuntuu.
MUUTA
15 § Katselmuksessa tulee käyttää laillista nuottimateriaalia. Kustantamattomien
teosten kohdalla tulee olla kirjalliset luvat tekstin, sävellyksen ja sovituksen
esittämisoikeudesta.
16 § Yleisöllä on oikeus seurata katselmusta.
17 § Katselmuksen järjestäjällä on rajoittamaton oikeus äänittää, radioida,
televisioida, valokuvata ja videoida kaikkia katselmukseen kuuluvia esityksiä ja
konsertteja.
18 § Tuomaristo nimeää päätöskonsertissa esiintyvät katselmuskuorot.
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