KERNU VALLA LAULULAPS 2017
JUHEND
Kernu valla laululaps 2017 toimub Kernu Valla Rahvamajas, Riisipere tee 6, Haiba külas
Kernu vallas 7. aprillil 2017 kell 18.00
Osaleda võivad kõik Kernu vallas sissekirjutust omavad lapsed olenemata
sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.
Vanuserühmad Kernu valla Laululaps võistlusel:
3-4 aastased
5-6 aastased
7- 9 aastased
10-12 aastased
13-15 aastased
16-18 aastased (19, kui õpib veel koolis)
Laulja vanust arvutatakse seisuga 21.04.2017
Kui mõnes vanuserühmas osalejat ei ole, siis ei ole lubatud asendada teise
vanuserühma lauljaga.
Repertuaar:
Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja
võimeid.
Saade:
Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu
instrumendi saade. Lubatud on ka taustalauljad. Kõik eritingimused tuleb kindlasti
teatada korraldajatele aegsasti ette ja nende täitmisel tuleb arvestada kohapealsete
võimalustega.
Proovid:
Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt
vanuserühmale 1:00 kuni 1:10 (aeg minutites).
Hindamine:
Lauljaid hindab žürii.
Hindamisele lähevad:
 musikaalsus
 selge diktsioon
 elementaarne laulutehnika
 individuaalsed hääle omadused
 terviklik interpretatsioon
Hindamine toimub 10-palli süsteemis (kui žürii ei otsusta teisiti).
Žürii kutsub kokku „Kernu valla Laululaps 2017” korraldustoimkond.
Žüriil on õigus jätta väljaandmata vanuserühma esimest, teist või kolmandat preemiat
vastava tasemega lauljate puudumisel.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
REGISTREERIMINE TOIMUB kuni 3. aprill 2017 kell 12.00.

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult e-posti teel (täita juuresolev ankeet).
Registreerida saab ainult e-posti teel (telefoni ja paberkujul registreerimist vastu ei
võeta).
Registreerimiseks tuleb saata täidetud ankeet merle@kernu.ee

Rõõm teeb lapse lauluhääle kaunimaks kui kandlekeele!
Maakondlik laste lauluvõistlus HARJUMAA LAULULAPS 2017 leiab aset
reedel 21. aprillil ja laupäeval 22. aprillil 2017 Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1, Viimsi
vald).
Osaleda võivad kõik Harju maakonnas (v.a. Tallinn) sissekirjutust omavad lapsed
olenemata sellest, millises üldhariduslikus- või huvikoolis nad õpivad ning millises
lasteaias käivad.
Võistlust ei jaotata eelvoorudeks ja lõppvooruks. Autasustatakse eraldi iga
vanuserühma 3 parimat tüdrukut ja poissi.
Ajakava pannakse üles Viimsi Huvikeskuse kodulehele www.huvikeskus.ee ja HOL-i
koduleheküljele www.hol.ee 17. aprilliks.
Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad ainult omavalitsuses läbiviidud
võistluse võitjad.
Laulmiseni!
Merle Beljäev
Kernu Valla Rahvamaja
merle@kernu.ee
53423483

