
               Eesti Noorteorkestrite Konkursi EST-NOK 2014 juhend.

Konkursi eesmärgiks on populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade noorte 
puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast. Konkurss toimub 1. märtsil 2014 Estonia 
Kontserdisaalis, Estonia pst. 4, Tallinn.

Eesti Noorteorkestrite Konkursist võivad osa võtta kõik Eesti Vabariigi noorte 
puhkpilliorkestrid, kelle liikmed vastavad reglemendis esitatud nõuetele. Vastavalt 
tulemustele omistatakse konkursil orkestritele kuld-, hõbe-  või pronksdiplom ja I, II või 
III kategooria. Kui orkester ei soovi praegu kehtivat kategooriat muuta, ei pea seda 
tegema. 

Orkestreid hinnatakse järgmistes gruppides:
D grupp - kuni 13. aastastest mängijatest koosnevad puhkpilliorkestrid.  Kaasa 
võivad mängida 10 % +1 vanemaid või kesk/kõrgemaastme muusikaõppeasutuse õpilasi. 
Läbiviimine Viljandis 15. veebruaril 2014.
Parim(ad) esinevad žürii otsusel Estonia Kontserdisaalis (1.03.2014.a.). 

C grupp - kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad algastme muusikakoolide ja 
üldhariduskoolide puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid või 
10%+1 kesk- ja kõrgemaastme muusikaõppeasutuse õpilasi/üliõpilasi.
 
B grupp -  kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad piirkondlikud ja 
maakondlikud puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid või 
10%+1 kesk- ja kõrgemaastme muusikaõppeasutuse õpilasi/üliõpilasi. 

A grupp – kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad kesk- ja kõrgemataseme 
muusikakoolide puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid 
mängijaid.

NB! Konkursil ei tohi osaleda kutselisi mängijaid, kes töötavad kutselises orkestris, 
ansamblis või solistina, sõltumata töösuhte vormist. Orkestri eksimisel nimetatud nõude 
vastu, orkester diskvalifitseeritakse. Kui B, C või D grupi orkestrikoosseisus on rohkem 
kui 10%+1 kesk- või kõrgemaastme muusikaõppeasutuse õpilasi, kvalifitseerub orkester 
automaatselt A gruppi.

NB! Kõikidel mängijatel peavad kaasas olema pildiga isikut tõendavad dokumendid, 
mida konkursi korraldustoimkonna liikmed võivad soovi korral kontrollida.

Diplom ja kategooria omistatakse rahvusvahelise žürii poolt määratud keskmise hinde 
alusel (saja punkti süsteemis).
1. Kulddiplom ja I kategooria 80 – 100 punkti
2. Hõbediplom ja II kategooria 65 – 79 punkti
3. Pronksdiplom ja III kategooria 50 – 64 punkti

Žürii hindab: 1. Balanssi ja dünaamikat 2. Muusikalist kujundust 3. Intonatsiooni



 4. Artikulatsiooni 5. Rütmi ja tempot. Iga elemendi eest on võimalik saada kuni 20 
punkti
Kohustuslik on esitada igas kategoorias üks nimetatud teostest:

D grupis
Franz Joseph Haydn, arr. J. Compello – Haydn Seek Surprise
Ivo Kouwenhoven - Holidav... 
 
C grupis
Tielman Susato – A Renaissance Revel I, II ja III osa
Giovanni Giacomo Gastoldi – Ballets I, II ja III osa
 
B grupis
Peter I. Tchaikovsky - Nutcracker Suite
Eric Swiggers - Astro Suite I, III ja IV osa 

A grupis
Jan Bosveld - Fincastle Overture
Frank Ticheli - Cajun Folk Songs

Lisaks kohustuslikule teosele on orkestritel võimalus ettekanda omal valikul 
orkestrirepertuaari ajalimiidi ulatuses. Igal orkestril peab kavas olema vähemalt üks Eesti 
autori teos. Esinemisaega on B, C ja D grupis kuni 15 minutit ja A grupis kuni 20 minutit 
(lisaks igas grupis 5 minutit orkestri lavale ülespanekuks). Iga ületatud minut võtab 
orkestrilt maha 3 punkti. Laval on olemas suuremad löökpillid (trummikomplekt, 3 
timpanit,  suur trumm, ksülofon, kellamäng ja kokkuleppel ka teisi löökpille). 

Orkestrite registreerimine avalduse alusel konkursiks kuni 15. jaanuarini 2014 mailile 
valdo.ryytelmaa@mail.ee. Iga orkester peab esitama Eesti Puhkpillimuusika Ühingule 
31. jaanuariks 2014 trükitud kava koos prognoositava ajalise kestvusega ning nimekirja, 
kuhu on märgitud orkestri nimi, dirigent(id), mängijate nimekiri sünniaja ja pilliga, mida 
mängib. Mängijate nimede juurde märkida tärniga, kes õpivad kesk- ja kõrgemaastme 
muusikaõppeasutustes.

Konkursist osavõtumaks orkestri kohta:
C ja D grupis 100 eurot (EPÜ liikmetele 50 eurot) 
B grupis 120 eurot (EPÜ liikmetele 60 eurot)  
A grupis 140 eurot (EPÜ liikmetele 70 eurot). 

Osavõtutasu palun ülekanda Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arvele SEB panka 
a/a 10220036949015 hiljemalt 31. jaanuariks 2014, märgusõnaga “EST – NOK 2014”. 

Konkursi koordinaator
Valdo Rüütelmaa
mob. 50 64 898 
mail: valdo.ryytelmaa@mail.ee
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