
              
 
 

ETV saate “Laulukarussell ” Tallinna linna eelvooru  
“Tallinna linna Laulukarussell 2018” juhend. 
 
1. Üldsätted 
1.1 Käesolev juhend sätestab laulukonkursil "Tallinna linna Laulukarussell 2018” (edaspidi- 
konkurss) osalemise tingimused ja korra. 
1.2 Konkursi eesmärk on välja selgitada Tallinna linna kolme vanuserühma 7 enim punkte 
saanud llauljat (edaspidi - solistid), kes esindavad Tallinna linna ETV saatessarjas 
"Laulukarussell". 
1.3 Konkursil osalemist korraldab ja osalemisega seotud küsimused otsustab konkursi 
meeskond. 
1.4  Konkursi info on kättesaadav veebileheküljel: 
www.kullo.ee/Laulukarussell  
1.5 Konkursi meeskond jätab endale õiguse teha käesolevas juhendis muudatusi. Muudatused 
avaldatakse punktis 1.4 nimetatud veebileheküljel. 
1.6 Konkurss toimub 19. mail 2018 Tallinnas Salme Kultuurikeskuses aadressil Salme 12. 
 
2. Konkursi voorud ja osalejate arv 
2.1 Konkurss toimub ühes voorus - finaalvoor. 
2.2 Iga linnaosa saadab Tallinna linna vooru kolm parimat lauljat igast vanuserühmast. 
2.3 Tallinna linnaosade eelvoorude korraldamisel palume arvestada, et võistlused ei toimuks 
samal kuupäeval. (Selleks kooskõlastada “Tallinna linna Laulukarusselli” korraldajatega oma 
eelvooru kuupäev, mille kattumisel palub korraldaja kuupäeva muuta.) 
 
3. Solistid 
3.1 Konkursil võivad käesolevas juhendis sätestatud tingimustel osaleda linnaosade 
eelvoorudes välja valitud solistid, vanuses 3-13 aastat. Solisti vanust arvutatakse seisuga 
31.12.2018. 
3.2 Solist saab osaleda linnaosa korraldataval lauluvõistlusel kas elukoha, kooli, lasteaia, 
muusikakooli või laulustuudio asukoha põhiselt. Korraga mitmel linnaosa võistlusel 
osalemine ei ole lubatud. 
3.3 Punktis 3.2 nimetatud linnaosa eelvõistluse tulemuste eest vastutab konkursi “Tallinna 
linna Laulukarussell 2018” korraldaja juhul, kui see on linnaosaga eelnevalt kokku lepitud ja 
korraldajale on antud luba saata oma valitud professionaalne žürii linnaosa eelvõistlusele.  



3.4 Punktis 3.2 nimetatud linnaosa eelvõistluse korralduse eest vastutab “Tallinna linna 
Laulukarussell 2018” korraldaja juhul, kui on linnaosaga eelnevalt kokku lepitud, mis mahus 
korraldust teostatakse. 
3.5 Linnaosa, kes “Tallinna linna Laulukarussell 2018” korraldajaga koostööd ei tee, vastutab 
eelvõistluse korralduse ja tulemuste eest täies mahus ise. 
3.6 Vanuse järgi kuuluvad konkursil osalevad solistid järgmistesse vanuserühmadesse: 

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

3.7 Solist võib soovi korral konkursil kasutada oma taustalauljad, instrumentaliste ja/või 
tantsijaid. Taustalauljate, instrumentalistide ja/või tantsijate arv kokku tohib olla 
maksimaalselt viis. 
3.8 Solistil on võimalus esineda konkursi korraldajate poolt pakutava 
instrumentaalansambliga. 
3.9 Igale solistile võimaldatakse konkursipäeval lavaprooviaeg. Proovi ajakavaga on 
võimalik tutvuda konkursi veebileheküljel enne konkurssi. 
3.10 Solistile, kes esineb korraldajatepakutud  instrumentaalansambliga, võimaldatakse 
selleks enne konkurssi individuaalne prooviaeg. 
 
4. Registreerimine 
4.1 Registreerumise tähtaeg konkursile “Tallinna linna Laukarussell 2018” on 4. mai 2018. 
4.2 Solisti registreerib konkursile linnaosa esindaja eelnevalt läbiviidud lauluvõistluse 
tulemuste põhjal. 
4.3 Osalemiseks peab täitma nõuetekohase registreerimisvormi registreemistähtajaks. 

4.3.1 Kõik  materjalid peavad olema korrektselt vormistatud. Ebakorrektselt või 
puudulikult vormistatud materjalide korral on meeskonnal õigus solisti osalemine 
konkursil tühistada.  

4.4 Konkursil osaleja saadab registreerumisel korraldajale ankeedi solisti, juhendaja ning 
esitusele tuleva laulu informatsiooniga. Ankeet on korraldaja poolt eeltäidetud ning 
avaldatakse konkursi kodulehel enne registreerimisperioodi algust. 
4.5 Konkursil osaleja saadab registreerumisel korraldajale laulu noodid koos sõnade ja 
akordimärkidega esitusele tulevas helistikus. Noodid  peavad olema PDF-formaadis. 
4.6 Konkursi osavõtumaks on 12 eurot. Taustalauljad osavõtumaksu maksma ei pea 
4.7 Solisti osalemine konkursil kinnitatakse, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu saab 
tasuda registreerimisaja lõpuni. 
4.8 Konkursile registreerunud osaleja nõustub enda kohta avaldatud andmete 
avalikustamisega. 
 
5. Laulu valik ja materjalid 

5.1 Konkursil esitatav laul vastab järgmistele tingimustele: 
5.1.1 sõnad on eestikeelsed või esitaja emakeelsed; 
5.1.2 esituse kestus ei tohi ületada 3 minutit. 

  



5.2 Vajaminevate materjalide loetelu on ära toodud punktis 4. 
5.3 Saatesarja "Laulukarussell" jaoks vajalike materjalide (noodid, solisti iseloomustus, 
laulude salvestamine jne) olemasolu ja nende ettenähtud aja jooksul esitamise eest vastutab 
konkursi eelvooru võitnud solist või tema juhendaja.  
 
6. Solistide hindamine 
6.1 Soliste hindab konkursi žürii korraldajate poolt reglementeeritud hindamisjuhendi alusel. 
6.2 Žürii kutsub kokku konkursi korraldustoimkond. 
6.3 Konkursi žüriisse kuulub 5-7 liiget.  
6.4 Žüriilt enim punkte saanud kolm solisti igast vanuserühmast pälvivad tiitli "Tallinna linna 
Laulukarusselli parim laulja". Žüriilt enim punkte saanud 7 solisti igast vanuserühmast 
pääsevad konkureerima ERR-i korraldatavasse saatesarja "Laulukarussell".  
6.5 Žüriil on õigus omal valikul anda välja eripreemiaid kõigile osalejatele. 


