
  
 
Väliseestlaste eelvoor konkursile “Tallinna linna Laulukarussell 2018”  
 
Eelvooru juhend: 
 
1.      Üldsätted 
1.1.   Käesolev juhend sätestab Väliseestlaste eelvoorus osalemise tingimused ja korra. 
1.2.   Väliseestlaste eelvoor toimub 13. aprillil 2018 Tallinna Huvikeskuses Kullo 
(Mustamäe tee 59). 
1.3.   Eelvooru korraldab Tallinna Huvikeskus Kullo. 
1.4.   Eelvooruga seotud info (konkursi ja proovi ajakavad, registreerimisleht, 
muudatused) avalikustatakse Huvikeskus Kullo veebilehel www.kullo.ee 
1.5.   Korraldajal on õigus teha käesolevas juhendis muudatusi. 
1.6.  Igast vanuserühmast pääseb üks parim laulja edasi  saatesarja „Laulukarusselli" 
Tallinna linna eelvooru - konkursile „Tallinna linna Laulukarussell 2018“, mis toimub 19. 
mail 2018 Salme Kultuurikeskuses. 
  
2.      Eelvoorus osalemise tingimused 
2.1.   Eelvoorus saavad osaleda solistid, kes on vanuses 3-13 aastat. Solisti vanust 
arvutatakse seisuga 31.12.2018.a. 
2.2.   Vanuse järgi kuuluvad solistid järgmistesse vanuserühmadesse: 

vanus 3-7 a - noorem vanuserühm; 
vanus 8-10 a - keskmine vanuserühm; 
vanus 11-13 a - vanem vanuserühm. 

2.3  Osaleda saab solist, kes ei ela Eestis ning pole Eestisse sisse kirjutatud, kuid kellel on 
perekondlikud sidemed Eestiga. 
2.4 Eelvoorus tuleb esitada üks laul eesti keeles või solisti emakeeles ja laulu esitus ei tohi 
ületada 3 minutit. 
2.5 Solisti saadab klaveril juhendaja või juhendaja määratud saatja, eelnevalt 
korraldajatele saadetud fonogramm või instrument, mille organiseerimist eelvooru 
korraldaja ei koordineeri.  
2.6 Solist võib soovi korral konkursil kasutada oma taustalauljad, instrumentaliste ja/või 
tantsijaid. Taustalauljate, instrumentalistide ja/või tantsijate arv kokku tohib olla 
maksimaalselt viis. 
2.7 Solistil on võimalik teha proovi eelvooru hommikul, 13. aprillil 2018. 
2.8 Eelvoorus osalemiseks tuleb täita registreerimisleht ning edastada korraldajale 
esitatava laulu noot ajavahemikul 14. märts – 6. aprill 2018. 
2.9 Eelvooru ja proovi ajagraafikud avaldatakse hiljemalt 9. aprillil 2018. 
  
3.     Žürii ja hindamine 
3.1  Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. 

http://www.kullo.ee/laulukarussell/Kristiine


3.2  Žürii valib välja igast vanuserühmast ühe laulja, kes pääseb edasi  saatesarja 
„Laulukarusselli"  Tallinna linna eelvooru - konkursile „Tallinna linna Laulukarussell 
2018“, mis toimub 19. mail 2018 Salme Kultuurikeskuses. Piisava taseme puudumisel on 
žüriil õigus “Tallinna linna Laulukarusselli” kohta mitte välja anda. 
3.3  Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid. 
3.4  Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu. 
  
Korraldaja: 
Tallinna Huvikeskus Kullo 
Mustamäe tee 59, 10620 Tallinn 
www.kullo.ee  
 
Lisainfo: 
Gerli Aet Arras 
56674355 
laulukarussell@kullo.ee  
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