
    

12.–14.12.2014 

VABARIIKLIK NOORTE PIANISTIDE KONKURSS 

„EESTI KÕLA III“ 
 

ÜLDREEGLID: 

1. Konkurss toimub Tallinna Muusikakeskkoolis 12.–14.12.2014 

2. Konkurss on avatud kõigile Eesti klaveriõpilastele 

3. Konkursi kava esitatakse peast, klassikaliste suurvormide osad kordusteta 

4. Esinemisjärjekord loositakse konkursi avamisel 

5. Konkursi osavõtumaks 20 eurot tuleb tasuda hiljemalt 15.10.2014 

Rahandusministeeriumi pangaarvele EE891010220034796011 või 

EE932200221023778606, viitenumber 2100010312, selgitusse märkida „eesti 

konkurss“ 

6. Kõik konkursil osalemisega seotud reisi- ja ööbimiskulud jäävad konkursandi enda 

kanda 

7. Konkursile registreerimise lõpptähtaeg on 15.10.2014 (postitempli kuupäev) 

 

KONKURSILE REGISTREERIMINE: 

Järgnevad dokumendid tuleb saata hiljemalt 15.10.2014 aadressil  

„Eesti konkurss“ Tallinna Muusikakeskkool, Vabaduse pst 130 10920 Tallinn  

või elektrooniliselt: martti@ema.edu.ee 

• vormikohane avaldus 

• kvaliteetne foto (4x5 cm) 

• sünnitunnistuse, ID-kaardi või passi koopia 

• maksedokumendi koopia osavõtumaksu tasumise kohta (vajadusel väljastab kool arve, 

milleks palume pöörduda raamatupidamise poole: raamat@tmkk.edu.ee 

 



 

KONKURSI KAVA: 

I vanuserühm (sünniaasta 2004 ja hiljem) 

Esitada minimaalselt kolmest teosest koosnev kava, mis sisaldab järgmisi komponente:  

• klassikalise suurvormi kiire osa; 

• eesti helilooja teos; 

• programmiline teos teemal „linnud, loomad, putukad“. 

A-kategooria (kooli klaveriosakonnas on kuni 50 õpilast)* kava kestus kuni 6 minutit. 

B-kategooria (kooli klaveriosakonnas on rohkem kui 50 õpilast) kava kestus 6–8 minutit. 

 

II vanuserühm (sünniaasta 2002, 2003) 

Esitada minimaalselt kolmest teosest koosnev kava, mis sisaldab järgmisi komponente:  

• klassikalise suurvormi kiire osa; 

• eesti helilooja teos; 

• programmiline teos teemal „looduspildid, aastaajad“. 

A-kategooria (kooli klaveriosakonnas on kuni 50 õpilast)* kava kestus 6–8 minutit. 

B-kategooria (kooli klaveriosakonnas on rohkem kui 50 õpilast) kava kestus 8–10  minutit. 

 

III vanuserühm (sünniaasta 2000, 2001) 

Esitada minimaalselt kolmest teosest koosnev kava, mis sisaldab järgmisi komponente:  

• klassikalise suurvormi kiire osa; 

• eesti helilooja teos; 

• teos, mille pealkirjas või karakteris väljendub „tants“. 

A-kategooria (kooli klaveriosakonnas on kuni 50 õpilast)* kava kestus 8–12 minutit. 

B-kategooria (kooli klaveriosakonnas on rohkem kui 50 õpilast) kava kestus 10–15  minutit. 

 

IV vanuserühm (sünniaasta 1998, 1999) 

Esitada minimaalselt kolmest teosest koosnev kava, mis sisaldab järgmisi komponente:  

• klassikalise suurvormi kiire osa; 

• eesti helilooja teos; 

• virtuoosse karakteriga teos. 

A-kategooria (kooli klaveriosakonnas on kuni 50 õpilast)* kava kestus 10–15  minutit. 

B-kategooria (kooli klaveriosakonnas on rohkem kui 50 õpilast) kava kestus 15–20 minutit. 



  

 

* A-kategooriasse kvalifitseeruvad õpilased (koolidest, kus klaveriosakonnas on kuni 50 

õpilast) võivad soovi korral esineda ka B-kategoorias. Oma valik palun märkida 

registreerimislehele. 

 

Info: 

Martti Raide 

martti@ema.edu.ee 

56494465 

 

Koostööpartnerid: 

Eesti Kultuurkapital 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

 

Vaata ka: www.tmkk.edu.ee 

 


