
Väljund:   XVI rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2019”  
 
Eesmärk:   16. korda toimuv rahvusvaheline koorifestival annab Eesti kooridele 
võimaluse osaleda kõrgetasemelisel rahvusvahelisel konkursil, mis toimub siinsamas 
Tallinnas. Lisaks esinevad osalevad koorid Tallinna kirikutes, koolides ja kontserdisaalides. 
 
Sihtgrupp:   amatöörkooridele kõigist kooriliikidest (sega-, kammer-, nais-, mees-, 
poiste-,  laste- ja noortekoorid) 
 
Kirjeldus:  Konkurss toimub järgmistes kategooriates:  
segakoorid (vähemalt 30 lauljat); kammerkoorid (16 – 32 lauljat); nais- ja meeskoorid 
(vähemalt 16 lauljat) ; lastekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud pärast 14.04.2002. Kuni 10 
% lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 18.); noortekoorid (vähemalt 16 
lauljat, sündinud pärast 14.04.1998. Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte 
vanemad kui 25); poiste segakoorid (vähemalt 30 lauljat, sündinud pärast 14.04.1988); 
kaasaegne muusika (komponeeritud pärast 1980. aastat), vähemalt 16 lauljat; rahvamuusika 
(vähemalt 16 lauljat).  Koore hindab rahvusvaheline viieliikmeline žürii, mille üks liige on 
Eestist. 
 
Toimumise aeg:  11.-14. aprill 2019  

 
 
Läbiviimise koht:  Estonia kontserdisaal, Metodisti kirik 
 
Korraldaja:   Eesti Kooriühing 
 
Registreerumine:  hiljemalt  18. november 2018 
 
http://www.kooriyhing.ee/est/1948/xvi-rahvusvaheline-koorifestival-tallinn-2019 

 
Maksumus:  200 € kollektiivi kohta  
 
Maksumus sisaldab: osalemist konkursi ühes kategoorias, buklette, osalemist kontsertidel 
 
Osaluslimiit:   ei ole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Väljund:   XXII Eesti segakooride võistulaulmine Tuljak 
 
Eesmärk:   Võistulaulmine annab koorile võimaluse end proovile panna ja tõstab 
seeläbi kooride taset; annab ülevaate teiste kooride tegevusest; näitab Eesti kooride 
hetkeseisu; annab võimaluse õppida teiste kooride kogemusest; võimaldab kooridel omavahel 
suhelda; laiendab kooride repertuaarivõimalusi jne. 
 
Sihtgrupp:   Segakoorid ja noortekoorid (kuni 26 aastased) - (lauljate miinimumarv  
   16) 
 
Kirjeldus:   Võistulaulmine toimub 4 kategoorias: 
segakooride A-kategooria, B-kategooria, C-kategooria ja koolikooride D-kategooria. Kõikides 
koorikategooriates on lauljate miinimumarv 16. 

 
Kõik kategooriad valmistavad ette vähemalt 3 laulu, puhast muusikat kuni 10 minutit. 
Koore hindab 5-liikmeline professionaalne žürii. 
 
Toimumise aeg:  9.-10. veebruar 2019  
 
Läbiviimise koht:  Miina Härma Gümnaasium 
 
Korraldaja:   Eesti Segakooride Liit  
 
Registreerumine:  15. detsember 2018  
 
https://www.segakoorideliit.ee/ 
 
Maksumus:   Eesti Segakooride Liidu liikmeskooridele ja koolikooridele 75 eurot, 
mitte-liikmetele 175 eurot. 
 
Maksumus sisaldab:  Konkursil osalemine, kontsertidel osalemine. 
 
Osaluslimiit:   piirang puudub 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Väljund:  Külaliskontsertmeistri töö kooriga 4 tundi  
 
Eesmärk:   Professionaalse kontsertmeistri kaasamine koorikontserdile 

 
Sihtgrupp:  Kõik kooriliigid 

 
Kirjeldus: Koor saab valida lisatud nimekirjast kontsertmeistri ning leppida 

temaga kokku kavas oleva kontserdi ja peaproovi aeg. Siis valib koor 
endale vastava väljundi. Kontsertmeistri töötasu mahus  90 € 
(kogukulu; 2 akadeemilist tundi peaproov, 2 akadeemilist tundi 
kontsert) tasub Kooriühing koori väljunditoetuse vahenditest. 
Kontsertmeistri transpordikulud (vajaduse korral) tasub koor.  
Pärast toimunud kontserti annab kontsertmeister selle kohta 
Kooriühingule omapoolse tagasiside.  

Toimumise aeg: 8. oktoober 2018 - 31. juuli 2019  

Läbiviimise koht: Üle Eesti 

Korraldaja:    Eesti Kooriühing 

Maksumus: 90 €  

Maksumus sisaldab: Kontsertmeistri töötasu: töö kooriga 4 akadeemilist tundi (2 x 45 min 
peaproov, 2 x 45 min kontsert)  

Osaluslimiit: ei ole 

 

Kontsertmeistrid: 
Aare Külama      
Aime Pärisalu 
Anne Uusna    
Darja Roditšenko   
Ene Salumäe    
Gerly Kättmann 
Hain Hõlpus      
Hille Poroson    
Johan Randvere   
Jorma Toots    
Kadri Toomoja   
Kairit Levit    
Katre Roolaht    
Kristiina Harjak     
Larissa Šilova    
Maarja Talts      
Merike Muttik 



Piret Aidulo      
Siret Heinaste  
Tiina Renser   
Õnne-Ann Roosvee 
Ulrika Grauberg       
 
30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe külaliskontsertmeistriga ning 
teavitada sellest KÜ-d aadressil aiki.koolmeister@kooriyhing.ee.  
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole kollektiivil võimalik 
tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Väljund:  Külalishääleseadja töö kooriga 10 tundi  
 
Eesmärk:   Kooride vokaalse võimekuse parandamine 
 
Sihtgrupp:  Kõik kooriliigid 
 
Kirjeldus:  Koor saab valida lisatud nimekirjast hääleseadja ning leppida temaga 
   kokku vokaalse töö kooriga mahus 10 akadeemilist tundi, koorile ja   
   hääleseadjale sobivatel aegadel. Siis valib koor endale vastava väljundi. 
   Hääleseadja töötasu mahus 220 € (kogukulu) tasub Kooriühing koori  
   väljunditoetuse vahenditest. Hääleseadja transpordikulud (vajaduse 
   korral  tasub koor). 
   Pärast toimunud koolitust annab hääleseadja selle kohta Kooriühingule  
   omapoolse tagasiside. 

Toimumise aeg: 8. oktoober 2018 - 31. juuli 2019  

Läbiviimise koht: Üle Eesti 
 
Korraldaja:   Eesti Kooriühing 
 
Maksumus:  220 € 
 
Maksumus sisaldab: Hääleseadja töötasu: töö kooriga mahus 10 akadeemilist tundi  
 
Osaluslimiit:  ei ole 

Hääleseadjad: 

Alar Haak 
Anne Uusna 
Anu Aimla 
Eha Pärg 
Jaanika Kuusik 
Kaja Post 
Karin Salumäe 
Kuldar Schüts 
Külli Kiivet 
Leelo Talvik 
Ludmilla Dombrovska 
Tiia Puhvel 
Triin Ella 
Viviane Kallaste 
 
30. oktoobriks tuleb väljundi valijal saavutada kokkulepe külalishääleseadjaga ning teavitada 
sellest KÜ-d aadressil aiki.koolmeister@kooriyhing.ee.   
Toetudes tegevustoetuste programmi tingimuste punktile 5.1. ei ole kollektiivil võimalik 
tehtud otsust peale 30. oktoobrit enam muuta. 



 
 
 
Väljund:  Eesti Naislaulu Seltsi 25. sünnipäevaks ilmuv laulik  
   „Laule naiskooridele“. 
 
Eesmärk:  Teha kooridele kättesaadavamaks naiskoori kooriliigi repertuaar, 

rikastada seda ka n-ö sahtlisse seisma jäänud lauludega. Koondada 
laulud üheks tervikuks. 

 
Sihtgrupp: Eeskätt naiskoorid 
 
Kirjeldus: Laulikus on erinevatelt autoritelt 25 laulu  naiskoorile. Väljundit 

kasutades saaksid koorid  seda laulikut endale osta. Ühe lauliku hind on 
10 eurot. 

  
 
Toimumise aeg: Laulik ilmub apill- mail 2019. 
 
Läbiviimise koht: Üle Eesti 
 
Korraldaja : Eesti Naislaulu Selts 
 
Korradaja koduleht: www.naislauluselts.ee 
 
Hind kollektiivi liikme kohta:  10 eurot/üks laulik 
 
Osaluslimiit:  ei ole 
 
 

 

 


