
 
 
Võro Selts VKKF ootab hiljemalt 12. veebruariks 2012 hinnapakkumisi 1. juunil 2013 Võru-Kubija 
laululaval toimuva III Uma Pido helivõimenduse korraldamiseks.  
 
Hinnapakkumise tegemiseks vajalikud algandmed:  
 
Pidu toimub 1. juunil 2013 Võru-Kubija laululaval. Hinnanguliselt (arvestades 2010. aasta II Uma Pido 
andmeid) tuleb peole 3200 lauljat (peo ühendkoori suurus), neist laste- ja mudilaskooride lauljaid 1200, 
segakooride lauljaid 1200, naiskooride lauljaid 450, meeskooride lauljaid 150, kogukonnakooride lauljaid 
ühendkoori ossa 200. Publikut ootame 5000 inimest.  
 
Pidu saadab vähemalt neljast pillist koosnev ansambel (trumm, basskitarr, kitarr, klahvpillid), kasutatakse 
keelpilliorkestrit (20 liiget), instrumentaal- ja vokaalsoliste.  
 
Helipult vähemalt 48 kanalit. Koori võimendamine 18 täpselt samasugust marki mikrofonidega, esimene liin 
statiividel kuus mikrofoni supercardioid, teine liin lauljate kohal kuus mikrofoni supercardioid ning kolmas 
liin lauljate kohal kuus mikrofoni cardioid. Mikrofoni kvaliteediklass mitte alla Oktava MK012. Löökpillide 
juurde läbipaistev heliisoleeriv ekraan. Keelpillidele mitte vähem kui üheksa mikrofoni kvaliteediklassiga 
mitte alla Oktava MK012. Vaja on ka raadiomikrofone 3 näitlejale, käsimikrofone peadirigendile ja 
lavastajale.  
 
Peo peaproov toimub 1. juuni varahommikust pärastlõunani. Kogu helitehnika peab olema valmis eelmise 
päeva õhtul, et ansambel ja solistid saaksid oma heliproovi teha juba siis.  
 
Sooviksime kasutada LED ekraani, minimaalselt 3x4m, et reaalajas videorežii edastada ekraanile vähemalt 
kolmest kaamerast (kaamerad meeskonnaga), et paremini publikule edasi anda esinejate emotsioone ja 
tegevust. Töö juurde käib ka tiitrite valmistamine ürituse kavast. 
 
Samuti on peost valmiva filmi jaoks vaja kontsertheli kvaliteetset helisalvestust: minimaalselt 32 kanalit, 
splitter salvestuskanalite ühendamiseks, helirežissöör pädevust kinnitava resümeega. 
 
Kubija laululava on küll varustatud elektriga, kuid kindluse mõttes võiks helimeeskond kasutada sõltumatut 
toidet.  
 
Kuna pidu toimub valgel ajal, siis valguskujundust oluliseks ei peeta, kuid ootame, et helivõimenduse 
pakkuja pakub ka elementaarse valguslahenduse.  
 
Heli-ja valgustehnika ning LED ekraani riputamise lahendus, trassist konstruktsioon sobiva kandevõimega. 
 
Pakkumisele kutsuja eeldab, et pakkujal ja tema meeskonnal on hea reputatsioon ja kogemused. Seetõttu 
oodatakse pakkuja ja tema meeskonna kohta järgnevat lisainfot:  
- kaks-kolm varasemat sarnase iseloomuga teostatud tööd  
- meeskonna vastutavate töötajate nimeline koosseis ja nende varasem osalus sarnase iseloomuga projektides  
 
Hinnapakkumine peab lisaks sisaldama:  
Pakkumise esitaja rekvisiite, kontakte, registrinumbreid (k.a käibemaksukohuslase number). 
Pakkumise saaja rekvisiite.  
Pakkumise väljastamise kuupäeva ja pakkumise kehtivuse tähtaega.  
Pakkumise koondnimetust, sisu ja maksumust kululiikide kaupa piisava detailsusega.  
Pakkumise summat ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.  
Pakkumine peab kehtima 10. juunini 2013.  
 
Pakkumise saaja: 
MTÜ Võro Selts VKKF 
Tartu tn 48, 65609 Võru 
reg nr 80019752 
kontaktisik Triinu Ojar triinu.ojar@wi.ee 


