
Noorte akordionistide internetikonkurss 2023

„Eesti Akordionitähed“

Korraldaja

Eesti Akordioniliit

Toimumise aeg

1. aprill – 6. mai 2023

Konkursi eesmärgid

 kasutada kaasaegseid sotsiaalmeedia vahendeid akordionikonkursi läbiviimiseks Eestis

 täita vajadus kategoriseerida konkurss muusikakooli klasside järgi

 luua (kammer)ansamblitele konkursivõimalus

 kasutada noorte teadmisi kaasaegsete tehnikavahendite valdkonnas ning siduda need

pillimängu huviga

 kaasajastada muusikaõpinguid ja konkursse Eestis

 anda repertuaarivalikul rohkem vabadusi

 propageerida ja populariseerida pilliõpinguid

 kaasata konkursist osa võtma palju Eesti muusikakoole, akordioniõpilasi ja –õpetajaid

 motiveerida noori erialaste auhindadega – tasuta pääsmed akordioni festivalidele,

laagritesse, meistrikursustele, kontsertidele, erialased noodid, plaadid

Konkursi tingimused

 konkursi „Eesti Akordionitähed“ ametlikeks veebilehekülgedeks on

www.akordioniliit.ee ja Eesti Akordioniliidu facebooki leht

 konkurss on mõeldud Eesti muusikakoolide akordioniõpilastele

 osaleja andmete õigsust kontrollitakse muusikakooli kaudu

 konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 1. aprilliks toimetada konkursi korraldajateni

meiliaadressil eesti.akordionitahed@gmail.com osaleja esindaja (või lapsevanema)

poolt täidetud ning allkirjastatud/ digiallkirjastatud registreerimisleht ja video



 konkursil osalemisega annab osaleja kõik õigused videomaterjali kasutamiseks Eesti

Akordioniliidule

 osaleja video peab olema salvestatud peale konkursi ametlikku väljakuulutamist, s.o

peale 4. veebruari 2023

 osaleja videomaterjali kvaliteet peab vastama nõuetele (vt Nõuded videole)

 kõikide osalejate videod läbivad kvaliteedikontrolli, vajadusel võetakse osalejaga

ühendust ja antakse üks võimalus video kvaliteedi parandamiseks

 kõikide osalejate esitused on nähtavad internetikeskkonnas Eesti Akordioniliidu

facebooki lehel kogu konkursi aja, kuvamisel kasutatakse ainult osaleja eesnime

 osaleja kvalifitseerub konkursile, kui korraldajateni on jõudnud täidetud ja allkirjastatud

osaleja registreerimisleht, video ning tasutud on osavõtumaks

 konkursi tulemusi hindab rahvusvaheline neljast liikmest koosnev žürii, kelle koosseis

tehakse teatavaks 10. aprillil 2023, mil avalikustatakse videod

 konkursi tulemused ja täpne info osalejate kohta avaldatakse konkursi ametlikul

veebileheküljel www.akordioniliit.ee ja Eesti Akordioniliidu facebooki lehel

ülemaailmsel akordionipäeval, 6. mail 2023

 kõik auhinnad ja diplomid toimetatakse Eesti Akordioniliidu juhatuse poolt osalejateni

hiljemalt 6. juuniks 2023

Konkursi kategooriad

 konkursi solisti kategooriad on jaotatud muusikakooli klasside järgi, vastavalt I, II, III,

IV, V, VI, VII ning VIII klass (sh MUBA eelõpe, H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli

noorema astme 8.-9. klass, VHK gümnaasium)

 konkursi ansambli kategooriad jagunevad kaheks: I-IV klass ja V-VIII klass. Osaleda

võivad nii akordioni- kui kammeransamblid, mille koosseisus peab olema vähemalt üks

akordion. Ansambli koosseisul suuruspiirangut pole. Kategooriasse jagunemine järgib

põhimõtet, et koosseisus peab olema 75% ette nähtud klassidest õpilasi (näiteks kvartett,

milles on 3 IV klassi õpilast ja 1 V klassi õpilane kuulub kategooriasse I-IV klass).

Erijuhtumid vaadatakse eraldi üle.

Nõuded repertuaarile

 solist esitab peast kaks erineva karakteriga vabalt valitud pala

 ansambel esitab noodist või peast kaks erineva karakteriga vabalt valitud pala



Nõuded videole

 video võib salvestada erinevate tehniliste vahenditega (telefon, tahvelarvuti, kaamera

vm). Parema heli saavutamiseks võib kasutada mikrofone

 sobivad failitüübid on: .wav, .aiff, .mov või muu vorming, mis on kuulatav ja vaadatav

VLC playeriga (full HD)

 salvestus peab olema esitatud ühe videona: kaks pala järjest filmituna või kaks videot

üheks kokku monteerituna

 salvestamisel kasutada statiivi, toetuseks lauda vms

 osaleja peab paiknema kaamera suhtes otse ning olema täispikkuses nähtav

 Ansambli kategoorias noodist mängu puhul ei tohi noodipult ja noot mängijat varjata

 Google Drive´i üleslaetud video link tuleb saata meiliaadressile

eesti.akordionitahed@gmail.com

Hindamisalused ja auhinnad

 konkursil hinnatakse osaleja tehnilist taset, muusikalist väljendusrikkust ning artistlikkust

 3 Grand Prix´i – karikas ja auhind solisti I-IV klassi ja V-VIII klassi kategoorias ning

ansambli kategoorias, mille välja andmise vajaduse otsustab žürii

 I koht, II koht, III koht igas kategoorias – nimeline karikas ja diplom

 Publiku lemmik – eripreemia (valitakse facebook`is hääletamise teel)

Osavõtutasud

 1. aprilliks tuleb igal solisti kategoorias osalejal tasuda konkursi osalemistasu 23 eurot

Eesti Akordioniliidu arveldusarvele Swedbankis: EE 13 2200 22 101 197 1363

 1. aprilliks tuleb tasuda igal ansambli kategoorias osaleval kollektiivil ansambli peale

kokku konkursi osalemistasu 23 eurot Eesti Akordioniliidu arveldusarvele Swedbankis:

EE 13 2200 22 101 197 1363

 selgitusse tuleb märkida osaleja nimi ja kategooria

 kui soovite osavõtumaksu tasumise kohta arvet, palun edastada täpsed maksja andmed

(maksja nimi, aadress, kelle eest tasutakse, meiliaadress) meiliaadressile

eesti.akordionitahed@gmail.com



Auhinnad

 Priipääsmed festivalidele, suvelaagritesse ja meistrikursustele panevad välja XVI Võru

Akordionimuusikapäevad, XIX Akordionistide suvelaager Kihnus, ACCORDIONF[est]

ja Akordionikool

 Nootide ja plaatidega sponsoreerivad Eesti akordioni eriala tegevmuusikud

Konkursi dokumendid

 osaleja registreerimisleht


