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Legendaarse laulja Tiit Kuusiku nimeline teine rahvusvaheline 
kammerlauljate konkurss ootab 1.-4. novembril Pärnusse 
kammerlauljaid nii Eestist kui piiri tagant.

Konkursi kunstilise juhi Toomas Kuteri ütlust mööda laekusid 
esimesed sooviavaldused võistulaulmisel osaleda Belgiast, Lätist ja 
Leedust, võistlejaid lisandub kuni 19. oktoobrini.

1. novembril annavad Kuninga tänava põhikooli aulas kontserdi 
Kuusiku konkursi žürii liikme, maineka Valgevene vokaalpedagoogi 
professor Georgi Jurevitši ja tema kolleegi professor Margarita 
Vassiljevitši õpilased.

Konkursi esimene ja teine voor toimuvad 2. ja 3. novembril. 
Esimeses voorus tuleb esitada kolm kammerlaulu, millest üks peab olema laul Franz Schuberti 
loomingust, ülejäänud kaks laulu on vabalt valitud kammerpalad. Teise vooru valib žürii maksimaalselt 
15 osavõtjat. Esitada tuleb viis kammerpala, millest üks on kohustuslik Franz Schuberti “An die Musik”.

Konkursi võitjate autasustamine toimub 4. novembril pidulikul kammermuusika kontserdil, kus esinevad 
konkursi parimad ja žürii liikmed.

Konkursi žürii tööd juhib Leedu muusikaakadeemia professor Vladimiras Prudnikovas, žürii koosseisu 
kuuluvad Eesti muusika- ja teatriakadeemia kammermuusika osakonna juhataja, professor Helin Kapten, 
Jerevani konservatooriumi kammermuusika kateedri juhataja, professor Sergei Kechek, PromFesti 
kunstiline juht, dirigent Erki Pehk, professor Georgi Jurevitš ja Toomas Kuter.

Professor Georgi Jurevitš on mitmel pool maailmas tunnustust kogunud vokaalpedagoog. Tema tugevast 
laulukoolist annavad tunnistust õpilased: Klaudia Taevi konkurssidel laureaadi tiitliga pärjatud Anatoli 
Siuko ja Aleksandr Savtšenko, Peterburi Maria teatri esibariton Vladislav Sulimski jt.

Konkursi raames viib professor Jurevitš läbi meistrikursused, mis toimuvad Tallinnas 29.-31. oktoobril 
Eesti muusika- ja teatriakadeemias.

Konkursi korraldab MTÜ Impro Barbarella koostöös Pärnu Kuninga tänava põhikooliga.

Eesti väljapaistva ooperisolisti, ühe parima kammerlaulja ja saksa lied’i esitaja Tiit Kuusiku sünnist 
möödus eelmise aasta 11. septembril 100 aastat. Legendaarse interpreedi mälestuseks toimus toona 
tema sünnilinnas Pärnus, endises Pärnu poeglaste gümnaasiumis, kus ta kunagi õppis, esimene 
rahvusvaheline kammerlauljate konkurss.

 

Toimetas Veste Roosaar, toimetaja 
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