
Uue eesti koorimuusika festival 

KOORIVISIOON 

Koorivisioon on ellu kutsutud sooviga eesti heliloojate, seadjate ja muusikute teoseid 
laiema kuulajaskonnani tuua. 

Reglement 
● Video esitamise tähtaeg: 1.09.2021 ehk video eelvoor 
● Zürii otsus lõppvõistlusel osalejate avalikustamiseks 14.09.2021 
● Lõppkontsert ehk finaal ja autasustamine 25.09.2021 Viljandi Pärimusmuusika 

Aidas 
● Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti 

Segakooride Liit, edaspidi ESL. 

ESLi kontaktid:  
Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn 
eestisegakoorideliit@gmail.com  

1. Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad reglemendi 
tingimustega ning kohustuvad neid täitma, samuti tegema ESL-iga 
koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ESL-ile kõik õigused, mis on 
vajalikud laulude, nende esituste ja salvestiste, samuti lauluga seotud 
materjalide kasutamiseks. 

1.1. Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad enda isikuandmete 
töötlemisega reglemendi punktis 11 sätestatud ulatuses ja korras. 

2. Konkursile pääsevad laulud 
2.1. Konkursile esitatud laul peab olema lõplik võistluslaulu versioon. Laul 

peab vastama järgmistele nõuetele: 
2.1.1.laulu esituse kestus on kuni 5:00 (viis) minutit; 
2.1.2.laulu sõnad peavad olema eesti keeles; 
2.1.3.laul peab olema kas originaalne (algupärane) muusika või seade; 
2.1.4.laul peab olema noodistatud (käsikirjaline või failina); 
2.1.5.laul ega selle esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade 

kommetega ega kahjustada Koorivisiooni mainet. 
2.2. Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele: 

2.2.1.mõlemas voorus peavad laulul olema sama(d) esitaja(d) ja 
autor(id) kui eelvoorus; 

2.2.2.Esituses võib lisaks koorile olla kaasatud vokaalansambel, solist;  



2.2.3.saateinstrumentide kasutamine on lubatud; 
2.2.4.esitajate arv pole piiratud 

3. Autorid ja esitajad 

3.1. Üks muusika ja/või seade autor või autorite kollektiiv võib osaleda 
konkursil ka rohkem kui ühe teosega.  

3.2. Konkursil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu. Osalustasu suurus sõltub 
laulu esitamise tähtajast: 

3.2.1. 01.03–01.08.2021 esitatud laulu osalustasu on 25€; 

3.2.2. 02.08–01.09.2021 esitatud laulu osalustasu on 35€; 

3.3. Osalustasu tuleb tasuda Eesti Segakooride Liidu pangakontole (Eesti 
S e g a k o o r i d e L i i t E E 5 9 2 2 0 0 0 0 11 2 0 1 9 8 6 8 4 ( S w e d b a n k ) ) . 
Maksekorraldusele tuleb märkida laulu esitaja(te) nimi ning pealkiri. Kui 
autor(id) või esitaja(d) esitab konkursile enam kui ühe laulu, tuleb iga laulu 
eest osalustasu eraldi tasuda. Osalustasu ei tagastata. 

3.4. Osalustasu kasutatakse Koorivisiooni läbiviimisega seotud kulude katteks. 
3.5. Iga finaali pääsenud laulukollektiiv määrab enda seast ühe esindaja, 

kellega korraldaja suhtleb. Esindaja vastutab lauluga seonduvate 
küsimuste eest ning jagab Koorivisiooniga seotud infot kollektiivi ja 
autoritega. 

4. Laulu üleandmine 
4.1. Laulu esitamise tähtaeg konkursile on 01.09.2021 kell 12:00. Laul tuleb 

üles laadida veebikeskkonda youtube või vimeo (registreerimislehele 
lisada link). Video peab olema lisatud privaatsena, ehk sellele pääsevad 
ligi vaid selle lingi omanikud.  

4.2. Registreerimisvorm asub ESLi koduleheküljel: www.segakoorideliit.ee  
4.3. Konkursil osalemiseks tuleb koos iga lauluga esitada: 

4.3.1.laulu video või salvestis (Youtube’is või Vimeos); 
4.3.2.laulu noot (pdf-formaadis); 
4.3.3.laulu esitaja(te) ja laulu või seade autori lühibiograafia (kuni 1000 

tähemärki), millest selguks esitaja(te) ja autori varasem kogemus; 
4.3.4.esitaja(te) ja autori(te) foto(d) (1-5 tk); 

4.4. Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste 
teatavaks tegemist.  

http://www.segakoorideliit.ee


5. Eelvoor 
5.1. Reglemendile vastavate laulude hulgast valib žürii finaali kokku 10 laulu 

või seadet. 
5.2. Žüriil on õigus finaali pääsevate laulu arvu muuta. 
5.3. Žürii valib lisaks 10-le finaali pääsevale laulule 2 nö varulaulu juhtudeks, 

kui mõni finaali valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel 
asendada. 

5.4. Finaali pääsevate laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse 
14.09.2021. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei 
avalikustata.  

6. Finaalkontsert 
6.1. Finaalis tuleb konkursile saadetud laul esitada elavas ettekandes. On 

lubatud kasutada fonogramme ning saateinstrumente. 
6.2. Tähtajad: 

6.2.1.Finaali pääsenud laulude autorid ja esitajad on palutud 
esinema finaalkontserdile, mis toimub 25.09.2021 Viljandi 
Pärimusmuusika Aidas. Proovid toimuvad sama päeva hommikul. 

6.3. Finaalis osaleb kokku 10 laulu. 
6.4. Finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ESL. 
6.5. Tähtajad: 

6.5.1.Video esitamise tähtaeg 01.09.2021 ehk video eelvoor 
6.5.2.Žürii otsus lõppvõistlusel osalejate avalikustamiseks 

14.09.2021 
6.5.3.Lõppkontsert ehk finaal ja autasustamine 25.09.2021 Viljandi 

Pärimusmuusika Aidas 

7. Isikuandmete töötlemise tingimused 
7.1. ESL kogub ja töötleb isikuandmetena füüsilisest isikust autorite ja esitajate 

isikuandmeid, mis on nimetatud reglemendi punktides. 
7.2. Isikuandmete töötlemine on vajalik laulu osalemiseks konkursil ja konkursil 

osalejatega sõlmitavate lepingute täitmiseks. Isikuandmete töötlemise 
eesmärk on ka tagada autorite teoste, esitajate esituste ja fonogrammide 
õiguspärane kasutamine ning nende õiguste igakülgne kaitse vastavalt 
autoriõiguse seadusele. 

7.3. Isikuandmete töötlejaks on ESL, asukohaga Roosikrantsi 13, Tallinn, tel 
59035331, e-post eestisegakoorideliit@gmail.com 

7.4. Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele isiku nimi ja isiku 
kujutis, samuti andmeid lühibiograafiast. Isikuandmeid edastatakse 
kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks 

mailto:eestisegakoorideliit@gmail.com


ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks või kui vastav õigus või kohustus 
tuleneb seadusest. 

7.5. Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega õigus tutvuda ESL-i 
käsutuses olevate isikuandmetega andmesubjekti kohta, nõuda ebaõigete 
isikuandmete parandamist ja keelata edaspidine andmetöötlus, v.a juhul, 
kui isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta. 

8. Lõppsätted 
8.1. Konkurss loetakse välja kuulutatuks 14.03.2020, reglement konkursi 

tingimustega tutvumiseks avalikustatakse ESL-i kodulehel septembris 
2020. 

8.2. ESL jätab endale õiguse teha reglemendis muudatusi. Muudatused 
avalikustatakse viivitamatult ESL-i koduleheküljel. 
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