
 
 

 

IV võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursi statuut 

 

 

Uma Pido toimkond kuulutab välja uute võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursi. 

Konkurssi korraldatakse eesmärgiga võrukeelset koorilauluvara mitmekesistada. Võistlusele oodatakse 

nii selliseid laule, mis sobivad hästi laulupeole, kui ka laule, mis kõlavad paremini kontserdisaalis või 

mõnes muus esituspaigas. Konkursile võib saata nii juba olemasolevate laulude kooriseadeid kui ka 

päris uusi koorilaule. Mõlemaid nimetatakse edaspidi sõnaga „teosed“.  

 

Oodatud on teosed kõikidele kooriliikidele: ühendkoor, segakoor, naiskoor, meeskoor (häälte arv 

kõigil 3–4), lastekoor (häälte arv 2–3), poistekoor, mudilaskoor (häälte arv mõlemal 1–2). Esitada võib 

a cappella, saatega või ka saateideega (millised pillid vms) laule. 

 

Võistlustööd peavad olema võrukeelsed. Oodatud on nii traditsioonilised koorilaulud kui ka lustlikult 

krutskilised ja mängulised teosed. Korraldajad ei sea piire teema ega žanri valikul. Kui teose loomisel 

võetakse aluseks rahvalaulutekste ja -viise, siis on tähtis, et need oleksid pärit ühest Vana-Võromaa 

kaheksast kihelkonnast (Karula, Hargla, Kanepi, Urvaste, Vastseliina, Rõuge, Põlva ja Räpina). 

Oodatud ei ole teistest keeltest tõlgitud teosed. Nõuandeid ja soovitusi vahendab konkursi jooksul 

projektijuht Merike Tigas Võru instituudist (merike.tigas@wi.ee, tel 5691 6280). 

 

Võistlusele esitatud teosed ei tohi olla varem trükis ilmunud või avalikkuse ees kõlanud. Trükis võib 

olla ilmunud ja avalikkusele esitatud küll tekst, millele muusika luuakse, või laul, millele tehakse 

konkursi jaoks uus seade. Varem avaldatud lauluteksti või muusika autori nimi palutakse märkida 

võistlustööle. 

 

Võistlustööd tuleb esitada märgusõna all. Sama märgusõna all võib eraldi lehel või failis lisada info ja 

selgitused teose kohta, nt selle saamislugu, soovid seoses esituse ja saatega vms. Andmed helilooja ja 

teksti autori kohta (nimi, isikukood, (e)-postiaadress, telefon) tuleb lisada tööle samuti sama 

märgusõna all eraldi lehel või failis. Korraldaja kinnitab, et konkursitööde autoreid ei avalikustata 

kellelegi, sh žüriile enne preemiaotsuste selgumist. Võistlustööd tuleb saata e-posti aadressil: 

merike.tigas@wi.ee või Võro Seltsi VKKF aadressil (Tartu tn 48, 65609 Võru). Teoste esitamise 

tähtaeg on 1. august 2021. Posti teel saabunud teostel peab olema hiljemalt 1. augusti 2021 

postitempel. 

 

Teoseid hindab kuni viieliikmeline žürii. Parimate tööde loojaid tunnustatakse preemiarahaga, mis 

antakse kätte konkursi auhinnapeol 2021. aasta novembris. Kui preemia määratakse teose eest, mille 

teksti pole varem trükis avaldatud ja/või mis on spetsiaalselt konkursi jaoks loodud, siis saavad 

preemiaraha ka teksti autor(id). Kui konkursile laekunud tööde tase on nõrk või ei sobi tööd mõnel 

muul põhjusel võrukeelset lauluvara täiendama, on žüriil õigus jätta preemiad välja andmata või 

preemiate jagamise põhimõtteid täpsustada. 

 

Kõigi preemiate suuruse otsustab žürii. Konkursi auhinnafond on 3000 eurot.  

 

 

 

Lisainfo:  

Võro Selts VKKF, Tartu tn 48, 65609 Võru 

projektijuht Merike Tigas 

tel 5691 6280, e-post merike.tigas@wi.ee  
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