
      
 

                                 Tallinna 21. Kooli Õpilasesindus esitleb: 

Ülelinnaline Riho Pätsi nimeline noorte heliloojate vokaalloomingukonkurss  

                                                  „MI-NOOR“ 

 
 

Tallinna 21. Kooli Õpilasesindus ja Riho Pätsi Koolimuusika Fond kutsuvad Tallinna koolide 

õpilasi osalema ülelinnalisel noorte vokaalloomingukonkursil  „MI-NOOR“. Konkursiga 

väärtustatakse 21. Kooli kauaaegse muusikaõpetaja ja dirigendi, helilooja ja muusikateadlase  

RIHO PÄTSI (1899-1977) elutööd.   

 

Konkursi korraldajad on Tallinna 21. Kool ja Riho Pätsi Koolimuusika Fond,  

toetajad –Tallinna Linnavalitsus ja Tallinna 21. Kooli vilistlased. 

 

Eesmärgid: 

 luua muusikaliselt andekatele lastele võimalus ja motivatsioon muusikaliseks 

eneseväljenduseks ning laiendada võimalusi muusikaliseks omaloominguks; 

 arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks; 

 väärtustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas; 

 kasvatada eesti heliloojate järelkasvu ning suunata õpilaste muusikalist maitset; 

 väärtustada Riho Pätsi kui laste- ja noorte helilooja rolli eesti koolimuusika ajaloos.  

 

Aeg ja koht: 

29. jaanuar 2015 Tallinna 21. Kooli aula (Raua 6) 

Eelvoor: 9. jaanuar 2015 

 

 

Osalejad: 

Tallinna üldhariduskoolide ja huvikoolide 4.-12. klasside õpilased, 

Tallinna Muusikakeskkooli ja Georg Otsa nimelise Muusikakooli õpilased (kuni 18-aastased). 

 

Vanuserühmad: 

4.-6. klass 

7.-9. klass 

10.-12. klass 

 

Kategooriad: 

 

I kategooria - vokaallooming solistile:  

 

 laul a cappella või  

 laul instrumentaalsaatega (saatekoosseisu arv pole piiratud).  

 



II kategooria - vokaallooming ansamblile:  

 laul a cappella duetile, triole, kvartetile jt ansamblikoosseisudele või   

 laul duetile, triole, kvartetile jt ansamblikoosseisudele instrumentaalsaatega (esitajate 

arv pole piiratud)       

 

III kategooria - koorilooming (osalevad 10.-12. klasside õpilased) 

 

Osalemise tingimused: 

  

 Laulu autor on õpilane. Muusika peab olema osaleja originaallooming, laulu sõnad 

võivad olla kaasaõpilase, lapsevanema, õpetaja või luuletaja loodud.  

 Laulu kestvus on kuni 4 minutit.  

 Autor võib esitada loomingut ühes või mitmes kategoorias. 

Konkurss toimub kahes voorus: eelvoor ja finaal. 

 

Eelvoor toimub demovooruna.  

Laulu demo (veebiaadress, kui lugu on kuhugi üles laetud või fail, kui mahub e-kirjaga kaasa 

- korraga saab saata kokku ca 7MB manuseid) ning PDF-formaadis noodistatud laul saata  

9. jaanuariks 2015 elektrooniliselt aadressile minoor@21k.ee.  

 

Finaal toimub 29. jaanuaril 2015 Tallinna 21. Kooli aulas. 

Finaali  pääseb žürii otsusel igast kategooriast 3-4 parimat, kes esinevad avalikul  kontserdil.  

Finaalis  ja eelvoorus esitatakse laul sama koosseisuga. 

 

 

Hindamine ja žürii: 

 

Omaloomingus hinnatakse järgmisi aspekte:  

 kompositsioonilist meisterlikkust (terviklikkus, originaalsus, sisukus) 

 tehnilist teostust 

 artistlikkust (ettekande musikaalsus, emotsionaalsus, veenvus)   

Konkursi žürii tööd juhib helilooja Timo Steiner.  

 

Registreerimine: 

Eelregistreerimine 5. detsembriks 2014  kooli projektijuhi meiliaadressil maarika@21k.ee. 

E-kirjas välja tuua: osaleja nimi, kool, klass ja loomingu kategooria. 

 

Lisainfo: Maarika Paun 

         

                Tallinna 21. Kool 

                Huvijuht 

                www.21k.ee 

                e-post: maarika@21k.ee  

                tel: +372 648 5450 
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