EPÜ juhatuse koosoleku protokoll Võrus 22. augustil 2009

1. Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2010 konkursijuhendi arutelu
Rüütelmaa:
Teen ettepaneku arutelu aluseks võtta 2008. aasta Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiri
konkursi juhend. Kuna eelmistel aastatel on jäänud orkestrite vahele ajalisi tühimike, siis
võiks seekord täpsustada varem orkestrite kavade pikkusi ja vastavalt sellele täpsustada
konkursi kava.
Otsus: Konkursi sujuvamaks läbiviimiseks täpsustatakse orkestrite kavade pikkusi.
Ots: Teen ettepaneku rahaliste probleemide tekkimisel, konkurss läbi viia Tallinna
Muusikakeskkooli saalis.
Otsing: Konkurssi ei tohiks kindlasti ära jätta ja peaksime rahaliste probleemide korral
leidma alternatiivse koha.
Sonn: On olemas mitmeid saale, kus konkurssi võiks läbiviia.
Rüütelmaa: Esialgu ei ole probleeme. Taotlus on antud sisse ja loodame, et Estonia
rendiks eraldatakse raha.
Otsus: Rahaliste probleemide ilmnemisel otsitakse kindlasti teisi ruume konkursi
läbiviimiseks.
Ots: Üle 90. punkti kogunud orkester peaks saama eridiplomi.
Otsus: 90 punkti kogunud orkester peaks saama eraldi äramärgitud ja selle peaks enne
kokkuleppima, missugune diplomi nimetus jääb.
Ots: Ettepanek teistest erinevalt hindava žürii liikme punkte ei peaks arvestama
Otsus: Jääme siiski eelmiste aastate praktika juurde, kus kõikide žüriiliikmete punktid
lähevad arvesse.
Rüütelmaa: Repertuaari toimkonna esimehe Margus Kasemaa ettepanek on kohustuslikud
palad valida Eesti autoritelt.
Otsus: Kohustusliku repertuaari valikuga peab veel täiendavalt tegelema.
Otsing: Kutseliste mängijate kaasamine võiks jääda 10%+ 1 mängija.
Sonn: Toetan 10% piiri.
Otsus: Kutselisi mängijaid võib olla konkursil 10%+ 1 mängija. Kutseliseks mängijaks
loetakse orkestranti, kellel on konkursi hetkel kehtiv tööleping.

2. EPÜ pöördumine Eesti Laulu ja Tantsupeo Sihtasutuse poole.
Rüütelmaa: Ettepanek Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele kaasata laulupeo
dirigentide ja liigijuhtide valimisel rohkem alaliite seega ka Eesti Puhkpillimuusika Ühingut.
Ots: Kutsuda valitud laulupeo kunstiline juht Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse
koosolekule, kus oleks võimalik läbirääkida.
Otsing: Läbirääkimised peaks kindlasti toimuma EPÜga
Otsus: Kaido Otsing koostab kirja teksti esitamiseks Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutusele.
3. XXV laulupeo arutelu.
Hinnang: 2009. aasta üldlaulupeo puhkpilliorkestrite esinemine üldjoontes õnnestus.
Kindlasti peaks tulevikus puhkpilliorkestrite osa laulupeol olema väga kõrgel tasemel.
Möödunud laulupeo tugevatest ja nõrgematest külgedest arutamiseks peaks eraldi aega
võtma.
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