
Ida-Virumaa noortebändide konkurss 2021

JUHEND

Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus kutsub osalema kõiki muusikasõpru –ja
harrastajaid olenemata muusikalisest maitsest ja žanrimääratlusest.

1. Toimumisaeg : 06. november 2021,  ~ 15.00
2. Toimumiskoht : Tammiku Rahvamaja; Tamme 17, Tammiku alevik, Jõhvi
vald
3. Osalejate vanus: kuni 26 eluaastat (k.a). Võimalikud ka mõningad
erandid.
4. Esinemisaeg : 15-25 min. Eriliselt oodatud omalooming.
5. Konkursi tingimused:

● Esinejad peaksid elama või pärinema Ida-Virumaalt
● Esineda võivad nii koosseisud kui ka üksik-solistid (kes otsivad endale

bändiliikmeid)
● Esitusele võivad tulla kõik muusikastiilid või žanrid
● Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 17. oktoobriks aadressil

https://forms.gle/hsmqbq8uLrRfCZSb6
6. Hindamiskriteeriumid:

● Lugude arranžeering
● Esitluse keerukus
● Esituse originaalsus
● Autorilooming
● Artistlikkus, lavaline show

7. Auhinnafond
Muusikuid hindab kompetentne žürii eelpool toodud hindamiskriteeriumite
alusel ja annab välja auhinnad:
● igale osalejale LazerWar kinkekaart väärtuses 20 eurot (sponsoreerib

Spordiklubi LaserWar MTÜ);
● ühele bändile garanteeritud esinemine "Kirde Rock" festivalil;
● ühele bändile Kaevandusmuuseumi külastuse kinkekaart iga

bändiliikme kohta (sponsoreerib Eesti Kaevandusmuuseum);
● ühele bändile tasuta kümblustünni rent Ida-Virumaa piires 24h

(sponsoreerib Rabatalu saunad ja elamused OÜ);
● ühe loo salvestamise kinkekaart ühele bändile väärtuses 75 - 150 eur

(sponsoreerib FIE Pavel Korotajev);
● ühele bändile 10 eurone muusikapoe kinkekaart iga bändiliikme kohta

(sponsoreerib Muusikamees OÜ);
● … (auhinnafond täieneb jooksvalt)

8. Korraldajate poolt on laval kasutamiseks:
● Trummikomplekt

https://forms.gle/hsmqbq8uLrRfCZSb6


● Combo-bass kitarr
● Combo-guitar 2x
● Keyboard
● Süntesaator
● Vokaalmikrofonid
● Monitorid

(Lavakomplekti täpsemate spetsifikatsioonide selgitamiseks palume
pöörduda korraldajate poole)

9. Registreerimine
● Google Forms keskkonnas hiljemalt 17. oktoobriks aadressil:

https://forms.gle/hsmqbq8uLrRfCZSb6

10. Lisainfo
● Osalejatele on tagatud tasuta lõuna
● Kohapeal on võimalik enda instrumente ja loomingut

müüa/osta/vahetada (eelnev kokkulepe korraldajatega)
● Pidu toimub kohvikõhtu stiilis, mis võimaldab osalejatel kostitada oma

vanu ja uusi sõpru!

11. COVID-19 teave
Üritusele pääsemiseks on vaja täiskasvanutel esitada üks kolmest:

● vaktsineerimistõend
● tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (mitte vanem kui 6 kuud)
● negatiivne COVID-test, milleks on 2 varianti:

– PCR-test (ei tohi olla tehtud varem kui 72h tagasi);
– antigeeni kiirtest, mis tuleb ise kaasa võtta ja teha kohapeal. Antigeeni
kiirtesti kehtivusaeg on 48h.

Palume kindlasti arvestada kehtivate koroonapiirangutega, sh vajadusel
maski kandmise nõuet. Käte desinfitseerimisvahend on kohapeal olemas.

Korraldajate kontaktandmed:
● Jüri Link (+372 5698 5434, e-mail: juri.link@sillamae.ee)
● Kristo Kõrgnurm (+372 58 666 952, e-mail kristo@huvikeskus.info)

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus sotsiaalmeedias:
● Koduleht: www.huvikeskus.info/noored
● Facebook: www.fb.me/huvikeskus
● Instagram: www.instagram.com/huvikeskus

Soovime edu!

https://forms.gle/hsmqbq8uLrRfCZSb6
mailto:juri.link@sillamae.ee
mailto:kristo@huvikeskus.info
https://www.huvikeskus.info/noored
http://www.fb.me/huvikeskus
https://www.instagram.com/huvikeskus

