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1. rahvusvaheline koreograafiline konkurss-festival „Balti pääsukesed
2018“ toimub Narvas, uuenenud kultuurikeskuses „Rugodiv“ 14.06
kuni 17.06.18!
Tähtsad kuupäevad:
•

Eelregistreerimisvormi esitamise tähtaeg: 15.04.2018

•

Põhi(detailse)registreerimisvormi esitamise tähtaeg: 01.05.2018

•

Sissekolimine: 14.06.2018 ning väljakolimine: 17.06.2018

•

Avatseremoonia ning esimene konkurssi päev: 15.06.2018

•

Galakontsert: 16.06.2018

Konkurss-festivali eeldatav kava:
•

14.06.18 – osalejate saabumine, korralduslik koosolek juhendajatele, juhendajate ning konkurssfestivali osalejate “Kohtumise õhtu“;

•

15.06.18 – konkurss-festivali avamine ning esimene konkurssi päev, ekskursioonid;

•

16.06.18 – meistriklassid, ekskursioonid, ettevalmistus Galakontserdiks, Galakontsert, disko;

•

17.06.18 – meistriklassid, osalejate ärasõit

Täpsustatud plaan avalikustatakse üks nädal enne konkurss-festivali algust. Konkurss-festival viiakse läbi
vene keeles.

Konkurss-festivali toimumisekoht: Kultuurikeskus Rugodiv, (Aleksandr Puškini 8, Narva, Eesti)
Konkurss-festivali korraldaja: Mittetulundusühing Tantsuteater Polly
Konkurss-festivali direktor ning kunstiline juht: Polina Žukova-Lazartšuk, Tantsuteater Polly
(Tallinn) asutaja ning kunstiline juht

Registreerimisvorm
Eelregistreerimisvorm vene keeles: https://goo.gl/forms/jtUYsaFPyVusL1O52
Eelregistreerimisvorm eesti keeles: https://goo.gl/forms/MzhUUPDFcn8i2jSB3

Kontaktid:
e-post: info@tantsuteaterpolly.ee
tel.: +372 5845 2328
VKontakte: https://vk.com/club163623614
Facebook: https://www.facebook.com/BaltiPaasukesed/
www.tantsuteaterpolly.ee
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KONKURSS-FESTIVALI EESMÄRGID NING ÜLESANDED
o Eesti ning teiste riikide koreograafiliste õppeasutuste ja stuudiote vaheliste kontaktide
laiendamise ja koostöö eelduse loomine.
o Professionaalse meisterlikkuse kasv ning erinevate riikidega koreograafide ja tantsijate
kogemuse vahetus ja osavõtt meistriklassidest.
o Eesti regioonide rahvusvahelise kultuurialase koostöö, otsekontaktide loomise regioonide
tasemel ning koostööprojektide elluviimise kaasaitamine
o Konkurss-festivali osaliste tutvumine Eesti ning Narva kultuuri, ajaloo ning traditsioonidega.
Tutvumine eesti koreograafia erisuundadega ning traditsioonidega.
o Loomingulise suhtluse, kogemuse vahetamise, koreograafiliste kollektiivide juhendajate ning
osalejate loomingulise otsingu motiveerimine.
o Erinevate kultuuride vahelise loomingulise dialoogi tugevdamine

ŽÜRII
Žürii koosseisu moodustavad juhtivad spetsialistid ning kultuuri- ja kunstitegelased Eestist ning
välismaalt.
Žürii koosseisu on – 4-5 inimest. Žürii koosseis avalikustatakse üks nädal enne konkurssfestivali algust.

PÕHITINGIMUSED
Nominatsioonid:
o Klassikaline tants
o Neo-klassikaline tants
o Estraadtants (nominatsioon eeldab efektset kompositsiooni igast estraadkoreograafia suunast.
Võivad olla kasutatud klassikalise- ja modernballetti, Jazz-funki, Hip-Hop’i, Funki ja teiste
tantsusuundade -elemente)
o Lastetants (süžeeline ja mänguline vorm, põhiliselt teemal, mis vastav osatäitjate vanusele)
o Kaasaegne tants (vaba plastika, modern, jazz, contemporary jne)
o Dance-show (vaatemänguline ning särav number, rekvisiidi (tehnika) ning trikkide
kasutamisega)
o Tänavatants (Hip-Hop, street dance)
o Rahvatants (tants mille põhjaks on etnograafia, folkloor ning rahvalooming, muusikaks
rahvamuusika originaalis või kaverdatud kujul)
o Stiliseeritud rahvatants (rahvaste tantsude transformeeritud vorm, kaasaegse koreograafia
elementidega ning vastava muusikaga)
Nominatsioonide arv ühe kollektiivi jaoks ei ole piiratud.
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Vanuserühmad:
o
o
o
o
o
o
o

Noorem rühm: kuni 7 aastased kaasaarvatud
Keskmine rühm: 8-10 aastased kaasaarvatud
Murdeealiste rühm: 11-13 aastased kaasaarvatud
Noorte rühm: 14-16 aastased kaasaarvatud
Vanem rühm: 17 - 21 aastased kaasaarvatud
Igavesed noored: 21 aastat ja vanem
Sega vanuserühm

Küsimuste korral on konkurss-festivali korraldajatel on õigus kontrollida osaleja vanust.
Tähelepanu! Vanusegruppi kuulumist määratakse vastavalt suuremalt lavastuses
osalevate tantsijate vanusele proportsioonis 80%+20% ehk on lubatud kaasata kuni
20% noorema või vanema vanuserühma tantsijaid.

Vormid
o
o
o
o

Ansambel (vähemalt 6 osalejat),
Solo,
Duo,
Väikesed vormid (3-6 osalejat)

Ansamblit võivad esitada 3 tantsunumbrit igas nominatsioonis, arvesse läheb 2 enam punkte
saanud numbri punktide summa.
Solo ning Duo võivad esitada 2 numbrit kestvusega kuni 3 minutit. Arvesse läheb 1 enam
punkte saanud numbri punktide summa.
Väikestes vormides võib esitada 2 numbrit kestvusega kuni 4 minutit. Arvesse läheb 1 enam
punkte saanud numbri punktide summa.
Noorema ning keskmise vanuserühma osalejad esitavad variatsioone nominatsioonis klassikaline
tants kõrgetel poolvarvastel (ilma varvaskingasteta).

Muusika ja fonogrammid
Palume edastada kvaliteetselt salvestatud fonogrammid üks nädal enne festivali algust kasutades
selleks pilvelahendusi, edastades lingi failidele e-posti aadressile: info@tantsuteaterpolly.ee
Faili nimes peab kajastuma kollektiivi nimi ning kategooria nimi ja tantsunumbri nimetus
vastavalt:
Kollektiivi_nimi_nominatsiooni-nimetus_tantsunumbrinimetus (Näiteks:
tantsuteater_polly_rahvatants_Kaerajaan).
www.tantsuteaterpolly.ee
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Täiendavalt palume omada kõiki palasid mälupulgal.

HINDAMINE
Hindamiskriteeriumid
o
o
o
o

Koreograafia-lavastus
Tantsunumbri vastavus deklareeritud nominatsioonile ning osalejate vanusele
Artistlikkus ning esitaja tehnika
Muusikaline vormistus ning kostüümid

Tantsunumbreid hinnatakse kinnisel hääletamisel 10-palli skaalas. Žüriiliikmed annavad hindeid
igale konkurss-festivali numbrile. Kohtade jagamine toimub vastavalt kinnitatud hindamiskavale
žürii hindamislehes märgitud hinnete põhjal.
Hindamisprotokollid avalikustatakse nädala jooksul peale festivali lõppemist kodulehel ning
sotsiaalmeedia lehtedes Facebook ning Vkontakte.

AUHINNAD
Konkurssi päevade kokkuvõttena omistatakse 2 Grand-Prix auhind:
o Grand-Prix vanuserühmas kuni 13 aastat (noorem, keskmine ning murdeealiste rühm)
o Grand-Prix vanuserühmas üle 13 aasta (rühmades vanem kui 13 aastat)
o Laureaadid I, II, III aste
o Diplomandid I, II, III aste
o Publiku lemmiku auhind ning žürii liikmete eriauhinnad
Žürii otsus on lõplik ning ei kuulu muutmisele.
Galakontserdi numbreid valib žürii peale kõikide konkurss-festivali tantsunumbrite
läbivaatamist.
On kohustuslik ühe kollektiivi esindaja osavõtt autasustamistseremooniast.
Peale konkurss-festivali lõppu karikaid ning diplomeid postiga ei saadeta.
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OSALUSTASU
Pakett majutusega
Maksumus: 180 EUR
Majutus hotellis Inger Hotel (http://inger-ee.book.direct/en-us) 14.06 kuni 17.06.18
Sissekolimine hotelli alates kella 14:00 (varasem sissekolimine eelkokkuleppe alusel), numbri
vabastamine kuni 12:00.
Iga kollektiivi 16s osaline on vabastatud majutustasust.
Antud hinna sees on:
o Majutus hubastes Inger Hotel’i numbrites (2 kohaline majutus)
o Kolmekordne toit: 14.06.18 – õhtusöök; 15.06.18 – hommiku-, lõuna- и õhtusöök; 16.06.18
– hommiku-, lõuna и õhtusöök; 17.06.18 - hommikusöök
o Osavõtt konkurss-festivalist ( 1 nominatsioon, vorm – ansambel)
o Meistriklass
o Juhendajate ning osavõtjate osavõttu lõbustusüritustest.
o Meened
Täiendava tasu eest on võimalik tellida:
o Transfeer Tallinn-Narva-Tallinn - 0 EUR/inimene
o Bussi-ja jala ekskursioon läbi sajandite sügavuste Vana-Narva legendide „ Daam ning
Draakon“ - 7 EUR/inimene
Vana Narva on täis legende ning mõistatusi: vapper rüütel-lipukandja, daam ning draakon,
saladuslik maa-alune käik Narva jõe all, XVI sajandi piraadid, kinni müüritud munk ning
piinamispostil maha põletatud nõid…..
Ekskursioon toimub järgmisel marsruudil: Raekoja plats, XVII sajandi Raekoda, Tartu Ülikooli
Narva kolledž, börsihoone, Rüütli tänav, Suur tänav, vana-turu plats, Hermani lossi ning
Ivangorodi kindluse vaade põhja poolt, Koidula tänava tuntud „põhja- barokk“ stiilis majad, A.
Hahni trepp, ülemine promenaad, väike Tume aed, Kuprini maja, Peeter I lossi asukoht,
laskumine jõe promenaadi juurde, bastionid Paks ning Viktoria, ausammas „Rootsi lõvi“ ning
tutvud 5-krooni vaade mõlemale kindlusele, Hermani lossi territoorium.
Ekskursiooni kestvuseks on 1,5 tundi. Ekskursiooni ajal demonstreeritakse arheoloogilisi
artefakte, mis on seotud Narva ajalooga, vanu postkaarte, münte ning ehteid.

Osalustasu
o
o
o
o

10 EUR/osaleja – täiendav nominatsioon vormis ansambel (täiendav ehk 2-e, 3-s jne)
40 EUR väikestele vormidele (tegemist on gruppi tasuga, ehk mitte iga tantsija tasuga)
20 EUR iga solisti tasu
15 EUR iga Duo osalise jaoks

Pakett majutuseta (osalejatele Eestist)
www.tantsuteaterpolly.ee
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10 EUR/osaleja nominatsioon vormis ansambel
40 EUR väikestele vormidele (tegemist on gruppi tasuga, ehk mitte iga tantsija tasuga)
20 EUR iga solisti tasu
15 EUR iga Duo osalise jaoks

Kirjutage meile aadressile info@tantsuteaterpolly.ee ning edastame Teile täpsemat infot
hindadest, mis on seotud
o Lisaööga hotellis
o Täiendava toitlustamisega (mis ei ole arvestatud „paketis“)
o Täiendav ekskursioonide korraldamine

REGISTREERIMINE
Osalemiseks konkurss-festivalist on vajalik täita registreerimise eelvormi,
Eelregistreerimisvorm vene keeles: https://goo.gl/forms/jtUYsaFPyVusL1O52
Eelregistreerimisvorm eesti keeles: https://goo.gl/forms/MzhUUPDFcn8i2jSB3

Peale eelregistreerimisinfo saamist edastame Teile konkursi põhi(detailne) registreerimisvorm,
osalejate nimekiri ning ettemaksu arve 10% kogu summast. Ülejäänud osa tasumise tähtaeg
lepitakse poolte vahel. Aitame viisa vormistamisel konkurss-festivali ajaks!
Registreerudes konkurss-festivalile, juhendaja või vastutav isik nõustub ning kinnitab, et
korraldajad võivad konkurss-festivali ajal loodud foto- ning videomaterjale kasutada interneti
portaalides ning massimeedia väljaannetes.

KONTAKTID
Polina Žukova-Lazartšuk – konkurss-festivali direktor
e-post: info@tantsuteaterpolly.ee, tel. +372 5845 2328
VKontakte: https://vk.com/club163623614
Facebook: https://www.facebook.com/BaltiPaasukesed/
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