
 
 
 
Võro Selts VKKF ootab hiljemalt 27. veebruariks 2012 hinnapakkumisi 1. juunil 2013 Võru-
Kubija laululaval toimuva III Uma Pido videosalvestuse 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 
ansambel, kasutatakse keelpilliorkestrit, instrumentaal- ja vokaalsoliste. Etenduses on eeldatavasti 
koht tantsunumbritel. Peo kestvus on orienteeruvalt 2,5 – 3 tundi. Peo peaproov toimub 1. juuni 
varahommikust pärastlõunani. Samal ajal toimuvad peo päevasündmused Võru linnas.  
 
Eeldame, et peo videosalvestus toimub vähemalt 6 kaameraga (tehnilised tingimused allpool), neist 
üks professionaalsel kaamerakraanal. Plaanime peol kasutada LED ekraani 3x5m. Hinnapakkumine 
peab seetõttu sisaldama reaalajas videorežii edastamist ekraanile, et paremini publikule edasi anda 
esinejate emotsioone ja tegevust. Videorežiis peab olema tehniline võimalus näidata LED-ekraanile 
ettevalmistatud slaidiprogrammi ja/või videoklippe nii helis kui pildis. Slaidiprogrammi ja/või 
videoklippide tootmine ei ole pakkumise kutse osa, kuid arvestama peab asjaoluga, et valmis 
klippide näitamine võib toimuda nii HD kui SD-formaadis (näiteks DVD-lt). 
 
Töö juurde käib ka animeeritud tiitrite valmistamine ürituse kavast, mis põhinevad ürituse 
sümboolikal ja live videoga kombineeritud esitamine ürituse ajal.  
 
Samuti eeldame ka kogu programmi + vähemalt 4 kaamera eraldi salvestamist, et tagada kogu 
kontserdi kvaliteetne järeltöötlus. 
 
Korraldaja vastutab peo kvaliteetse mitmerealise helisalvestuse korraldamise ja selle üleandmise 
eest valmis kujul salvestajale montaažiks ning nõustab teostajat selle ajal. 
 
Kubija laululava on küll varustatud elektriga, kuid kindluse mõttes võiks salvestusmeeskond 
arvestada sõltumatu toitega. 
 
Helitehnika pannakse üles juba peakontserdile eelneva päeva õhtul, kus toimuvad ka esimesed 
heliproovid. Kuna peo peaproov toimub 1. juuni varahommikust pärastlõunani – oleks hea, kui 
kogu peakontserti salvestav videomeeskond on peaproovi ajaks valmis, et kõik toimuv korra läbi 
mängida.  
 
Lisaks peakontserdi salvestusele soovime, et salvestataks momente ka peaproovist ja peo 
päevasündmustest Võru linnas ning peomelust Võru-Kubija laululaval. Ootame ka intervjuusid 
peomelust publiku, esinejate, peo korraldajatega jne. Korraldaja varustab salvestusmeeskonna 
omapoolse nägemusega salvestusest ja intervjuudest ja annab meeskonda 2 võrukeelset intervjuude 
läbiviijat.  Pakkumisse palume lisada selleks 2 eraldi operaatorit koos kaamera ja kvaliteetse 
helisalvestusvõimalusega (juhtmeta reportermikrofoniga). 
 
Eraldi palume planeerida 2 täispikka võttepäeva ühe kaamera ja juhtmeta reportemikrofoniga 
peoeelsesse aega, kus käiakse külas harjutavatel kooridel või mõnel peo eelsündmusel, tehakse 
intervjuusid ja salvestatakse peo ettevalmistusi. 
 
 



Nõuded kasutatavale tehnikale:  
Kaamerad: HDTV broadcast kvaliteedi nõuetele vastavad (1920 x 1080, 10-bit, 4:2:2) 
Salvestusformaat: 1080i50, 10-bit, 4:2:2 (AVC-Intra 100, või Apple Prores 422 HQ) 
Videosignaali edastus kõikides sõlmpunktides peab põhinema HD-SDI (SMPTE 292M) standardil. 
 
Salvestusmeeskonna töö lõpptulemuseks oodatakse monteeritud ja viimistetud tervikut 
alljärgnevates versioonides: 

• Duubel-DVD koos ümbrise ja kujundusega 4-värvitrükis, millest 1. DVD (formaat - DVD5) 
koosneb peo eelsündmustest, päevasündmustest jne. ning 2. DVD (formaat - DVD9) 
täispikast peakontserdist. Kõik DVD tootmise nüansid, disain, animeeritud menüüd jne. 
tuleb teostada lähtudes ürituse sümboolikast. DVD komplekti tiraaž on 300 tk ja valmimise 
aeg hiljemalt 31. august 2013. 

• Full-HD Blu-Ray versioon (1080i50) koos animeeritud menüüdega (sisu poolest identne 
DVD versiooniga) – 1 tk.  

• Failipõhine master 1080i50, 10-bit, 4:2:2 (AVC-Intra 100, või Apple Prores 422 HQ) - sisu 
poolest identne DVD versiooniga 

 
Pakkumisele kutsuja eeldab, et pakkujal ja tema meeskonnal on hea reputatsioon ja kogemused. 
 
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 30. augustini 2013.  
 
Pakkumise saaja: 
MTÜ Võro Selts VKKF 
Tartu tn 48, 65609 Võru 
reg nr 80019752 
kontaktisik Triinu Ojar triinu.ojar@wi.ee 


