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EST-NOK 2011 reglement:
Parandatud ja heaks kiidetud tekst lisatud.
EPÜ liikmemaks alates eurole üleminekust:
Liikmemaksude teisendamine eurodesse alates 01.01.2011.a., ettepanek kinnitamiseks üldkoosolekul:
Töötava orkestriliikme kohta 3,00 eur (46,94 eek) senise 50,00 eek asemel
Õpilane ja pensionäri kohta 1,50 eur (23,47 eek) senise 25,00 eek asemel
Miinimum orkestri kohta 19,00 eur (297,29 eek) senise 300,00 eek asemel
Festivalikalender:
Valdo kontakteerub festivalide ja ürituste korraldajatega, et saaksime kalendri juba õige varsti kodulehele üles ja
vastava trükise jagamiseks trükki. Nimekiri kontrollimiseks:
-

Jaanuar-veebruar: EPÜ suurkogu Tallinnas
Märts: Nõmme Pasunapäevad
Paarisaastate märts-aprill: Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir
Paaritute aastate märts-aprill: Eesti Noorteorkestrite Turniir EST-NOK
Aprill: Saksofonipäevad Rakveres
Juuli: Brasside Päevad Keilas
Juuli: Elva Klarnetisuvi
Juuli: Muusikafestival ja dirigentide, lauljate ja puhkpillimängijate suveakadeemia VÕSU VIIS
Juuli: Rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill” Tartus
Juuli: Pühajärve Puhkpillipäevad
Juuli-august: Hiiumaa Puhkpillipäevad
Juuni-august: HanseHornFest
August: Torma Puhkpillimuusikafestival ToPoF
August: Saksofoni suvekool Kundas
August: Võru Vaskpillipäevad
Oktoober-november: Wirkhausi nim. noorte puhkpillimängijate konkurss Tartu vallas

Muud teemad:
- Arutelu noodikogu tulevikust ja kirjastamisest, sh. vajadusest noodikogu laiendada. Otsuseid vastu ei võetud.

Koosoleku juhataja Valdo Rüütelmaa:

Koosoleku protokollija Toomas Peterson:

Eesti Noorteorkestrite Konkursi EST-NOK 2011 juhend.

Juhendi väljatöötamisel on aluseks võetud “Õpilaskooridele, õpilasorkestritele ja
instrumentaalansamblitele kategooriate omistamise põhimõtted”. Kinnitatud haridusministri
19.12.2006.a. käskkirjaga nr. 1045. Konkursi eesmärgiks on populariseerida puhkpillimuusikat ja
saada ülevaade noorte puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast.
Konkurss toimub 2. aprillil 2011 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:
1. grupp - kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad algastme muusikakoolide ja
üldhariduskoolide puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid ja/või kesk- või
kõrgemaastme muusikaõppeasutuse õpilasi mängijaid.
2. grupp - kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad piirkondlikud ja maakondlikud
puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid ja/või kesk- või kõrgemaastme
muusikaõppeasutuse õpilasi mängijaid.
3. grupp – kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad kesk- ja kõrgastme muusikakoolide
puhkpilliorkestrid (kaasa arvatud ENPO ja Lõuna-Eesti NPO). 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. Orkestrite lõpliku paigutuse gruppides otsustab EPÜ juhatus. Kui 1. ja 2. grupi
orkestrikoosseisus on rohkem kui 10%+1 kesk- või kõrgemaastme muusikaõppeasutuse õpilasi,
kvalifitseerub orkester automaatselt 3. gruppi.
NB! Kõikidel mängijatel peavad kaasas olema pildiga isikut tõendavad dokumendid, mida konkursi
korraldustoimkonna liikmed võivad soovi korral kontrollida.
Diplom ja kategooria omistatakse žürii poolt määratud keskmise hinde alusel (saja punkti
süsteemis). Orkestreid hindab rahvusvaheline žürii.
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 üks teos 2011. aasta Noorte Laulupeo puhkpilliorkestrite repertuaarist:
A. Regi - Põhjala
O. Kask – Puhu tuul
T. Kõrvits – Lotte laulude popurrii
R. Eespere – Dies Festus
Lisaks kohustuslikule teosele on orkestritel võimalus ette kanda omal valikul orkestrirepertuaari
ajalimiidi ulatuses. Esinemisaega on 1. grupis kuni 15 minutit, 2. grupis kuni 20 minutit ja 3. grupis
kuni 25 minutit (lisaks igas grupis 5 minutit orkestri lavale ülespanekuks). Laval on olemas
suuremad löökpillid (trummikomplekt, 4 timpanit, suur trumm, ksülofon, kellamäng ja kokkuleppel
ka teisi löökpille, mille nimekiri avaldatakse eraldi). Iga ülemängitud minut võtab orkestrilt maha 3
punkti.
Orkestrite registreerimine konkursiks kuni 1. veebruarini 2011.a. mailile valdo.ryytelmaa@mail.ee
Konkursist osavõtumaks orkestri kohta:
1. grupis 60,00 eurot (938,80 eek) (EPÜ liikmetele soodustus 50%)
2. grupis 80,00 eurot (1251,73 eek) (EPÜ liikmetele soodustus 50%)
3. grupis 100,00 eurot (1564,66 eek) (EPÜ liikmetele soodustus 50%)
Osavõtumaks tasuda Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arvele Ühispank a/a 10220036949015
hiljemalt 1. veebruariks 2011.a., märgusõnaga “EST – NOK 2011”. Orkester on registreeritud
konkursile alles peale osavõtutasu laekumist.
Iga orkester peab esitama Eesti Puhkpillimuusika Ühingule 1. märtsiks 2011.a. trükitud kava koos
prognoositava ajalise kestvusega ning nimekirja, kuhu on märgitud orkestri nimi, dirigent(id),
mängijate nimekiri sünniaja ja pilliga, mida mängib. 1. ja 2. grupi puhul märkida mängijate nimede
juurde, kes õpivad kesk- ja kõrgemaastme muusikaõppeasutustes.
Konkursi koordinaator
Valdo Rüütelmaa
mob. 50 64 898
valdo.ryytelmaa@mail.ee
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