
 

 
 
Konkurssi korraldab Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto koostöös Vello Jürna perekonna 
ning Väike-Maarja Vallavalitsusega. 
 
Konkursil saavad osaleda 18–35 aastased (vanust arvestatakse 1. september 2020 seisuga) Eesti 
kodanikud ja Eestis alaliselt elavad ning õppivad välismaalased.  
 
Registreerimine 
Registreerimise viimane kuupäev on 1. oktoober 2020. 
Osavõtutasu on 25€ (Väike-Maarja Muusikaseltsi a/a EE042200221050501574,  
märksõna V. Jürna nim konkurss 2020) 
 
Konkursi materjalid saata aadressil: vmuusikafestival@gmail.com  

• CV 
• portreefoto 
• konkursi kava 
• heli- või videosalvestis - lied/soololaul/romanss või aaria  

(võib olla ka konkursi kavas) 
• osalustasu maksekinnitus 

 
Korraldaja tagab igale osalejale pianisti. Pianisti vajadusest teatada korraldajale hiljemalt  
1 kuu enne eelvooru - tähtaeg 26.10.2020. Lubatud on kasutada ka isiklikku pianisti. 
Muudatusi konkursi kavas saab teha kuni 1 kuu enne eelvooru - tähtaeg 26.10.2020. 
Igas voorus on osalejal esinemiseks aega maksimaalselt 10 minutit. 
 
Konkursi kava: 
 
Eelvoor 1 ooperiaaria (vabal valikul) 
  1 soololaul (vabal valikul) 
I voor  1 ooperiaaria 

1 Eesti helilooja soololaul vabal valikul  
II voor  2 ooperiaariat (I ja II voorust erinevad) 
  1 soololaul vabal valikul  
 

• Kõik voorud toimuvad klaveri saatel ja on publikule avatud. 
• Osaleja peab oma kavas läbivalt kasutama kolme erinevat keelt. 
• Programmis olevad aariad esitatakse originaalkeeles ja -helistikus. 
• Ooperiaariad esitada koos sellele eelneva retsitatiiviga.  

 
Auhinnad: 

I koht 1500 € 
II koht 1000 € 
III koht 500 € 

 
Korraldajal ja sponsoritel on õigus välja anda eriauhindu.  
 

Eelvalik 
 
Saadetud materjalide põhjal teeb korraldaja poolt määratud žürii (3 liiget) eelvooru pääsejad 
teatavaks hiljemalt 10. oktoobriks 2020. 



 
 
 
 
 
Esinemisjärjekorra loosimine 
 
Esinejate järjekord loositakse eelvoorule eelneval päeval, 25. novembril 2020 (kõik osalejad on 
kohustatud osalema loosimisel) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Kaasa võtta isikut tõendav 
dokument. 
 
Eelvoor 
26. novembril 2020 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 
 
I voor 
28. novembril 2020 Kiltsi lossis (Väike-Maarja vald) 
 
II voor ja lõppkontsert 
29. novembril 2020 Väike-Maarja Seltsimajas 
 
Tulemused 
 
Edasipääsejate nimed avaldatakse pärast igat vooru kohapeal, konkursi FB lehel ja personaalne 
teade saadetakse osaleja e-postile. 
 

Meedia 
 
Korraldajal on piiramatu õigus teha konkursist meediaülekandeid (raadio, televisioon, live-
ülekanded) ja edastada salvestisi internetis. Ülekannete õigused kuuluvad korraldajale. 
 

Muu info 
 
Konkursiga seotud reisi- ja majutuskulud kannab osaleja. 
Lauljad võivad osaleda konkursil igal aastal, kuid mitte rohkem kui kolm korda. 
I, II ja III preemia saanud lauljad ei saa osaleda järgneva aasta konkursil. 
 
 
 

	


