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Taevi-konkursi finalistid selgunud! 
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Pärnu Rahvusvaheline Ooperimuusika Festival  
PROMFEST 
 
Pressiteade 
11.06.2013 
 
 
VIII Klaudia Taevi nimelisel rahvusvahelisel noorte ooperilauljate konkursil pääsesid finaali KSENIA KUTŠUKOVA (Eesti), JIN HEE LEE 
(Lõuna-Korea), OLGA N. HEIKKILÄ (Soome), ANNA DENISOVA (Venemaa), JOMANTE ŠLEŽAITE (Leedu) ja LEO RADOSLAVLJEVIC 
(USA). 
 
Konkursi finaalkontsert, auhinnatseremoonia ja PromFesti pidulik lõpetamine on homme, 12. juunil algusega kell 19.00 Pärnu 
Kontserdimajas. 
 
Konkursi president Toomas Kuter: „Konkursi päevad on möödunud pingeliselt. Esimesel päeval asus võistlustulle kolmkümmend viis 
solisti viieteistkümnest riigist, kellest žürii otsusel jätkas järgmises voorus kolmteist lauljat. Pärnu kontserdimajas astub homses finaalis 
publiku ja žürii ette kuus kõige säravamat noort artisti. Esinduslikul finaalkontserdil saadab soliste Pärnu linnaorkester dirigent Erki Pehki 
juhatusel. Žürii hindab konkursi taset kõrgeks ja korraldust professionaalseks. Rahvusvahelisse žüriisse kuuluvad maailma mainekate 
ooperimajade võtmeisikud, mis võib poetada nii mõnelegi finalistile ukse ooperimaailma tipplavale.“ 
 
Konkursi žüriisse kuuluvad: 
 
· Edda Moser - žürii esinaine, Kölni Muusikaülikooli professor, sopran 
 
· Erkki Alste (Soome/Saksamaa) - Opera-Connection Alste&Mödersheim, manager 
 
· Henri Maier (Prantsusmaa/Saksamaa) - Opera Events juht 
 
· Hans Nieuwenhaus (Holland) - Ofreo Foundation juht, lavastaja 
 
· Erki Pehk (Eesti) - PromFesti kunstiline juht, dirigent 
 
· Peter Schünemann (Soome) - Mikkeli Gergiev Festival, kunstiline nõustaja 
 
· Alain Surrans (Prantsusmaa) - Rennes' Ooperi peadirektor 
 
· Modestas Pitrenas (Leedu/Läti) - Läti Rahvusooperi peadirigent 
 
Konkursi võitjaid ootavad rahalised preemiad: 
 
€ 4000 - Esimene preemia 
 
€ 3200 - Teine preemia 
 
€ 2400 - Kolmas preemia 
 
Lisaks rahalisele preemiale pakutakse võitjale peaosa järgmise PromFesti ooperilavastuses, parim eesti laulja saab võimaluse esineda 
Montrealis 2013. aasta sügisel toimuval galakontserdil Ameerika ja Euroopa produtsentidele. Finalistid saavad laureaadi diplomi ja 
mälestuseseme, lisaks võidakse neid kaasata PromFesti muudes kontsertprogrammides. 
 
Kontserdist teeb otseülekande Klassikaraadio, Eesti TV eetris näeb kontsertsalvestust 20. juunil kell 21.35. 
 
PromFesti viimaste üritustena toimuvad täna, 11. juunil: 
 
· kell 15 -Kuninga Tänava Põhikoolis Hans Nieuwenhuisi loeng 
"Ettelaulmine - need maagilised viis minutit …" 
 
· kell 20 - Klaudia Taevi mälestusõhtu Ammende Villas. 
 
Prof. Hans Nieuwenhuis on 20 aastat juhtinud kuulsat ooperilauljate täiendusstuudiot Opera Studio Nederland Amsterdamis, kus Eesti 
lauljatest on õppinud Aile Asszonyi ja Ivo Posti. Praegu tegeleb ta noorte lauljate karjäärialase nõustamisega ning on nõus oma 
kogemusi lahtisel loengul jagama. 
 
Kell 20 algaval traditsioonilisel mälestusõhtul meenutatakse legendaarset Pärnu lauluõpetajat Klaudia Taevi. Üles astuvad Taevi õpilased 
ja õpilaste õpilased. Õhtut juhib Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi president Toomas Kuter, Taevi 
endine õpilane, konkursi idee autor ja ellukutsuja. Mälestusõhtul avatakse „Kuulsuste sein“ - väljapanek maailmanimega 
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ooperikuulsustest, kes on juhtinud Taevi-konkursside žüriid ja peatunud Ammende villas. 
 
Festival algas 6. juunil Nikolai Rimski-Korsakovi ooperiga „Tsaari mõrsja“, festivali raames toimusid legendaarse soprani, Kölni 
muusikaakadeemia professori Edda Moseri meistrikursused ja kinoseansid festivali eelmiste ooperiproduktsioonide salvestustega. 
 
PromFest on ellu kutsutud eesmärgiga avardada noorte ooperilauljate loomingulisi võimalusi, tuua Eestisse maailmatasemel 
ooperiartiste ja kujundada Eesti mainet ooperimaailmas, arendada kultuuriturismi ning tõmmata ooperikunsti juurde eelkõige nooremat 
põlvkonda. Festival on alguse saanud Klaudia Taevi nim. rahvusvahelisest noorte ooperilauljate konkursist, mis toimub sel aastal 
kaheksandat korda. Konkursile registreerus kokku 67 lauljat, kellest audiosalvestiste põhjal pääses II vooru 35 solisti 15-st riigist: USA, 
Venemaa, Lõuna-Korea, Soome, Ukraina, Läti, Leedu, Slovakkia, Hiina, Saksamaa, Sloveenia, Kanada, Valgevene, Türgi ja Eesti. 
 
Festival toimub 6.-12. juunil 2013.a. Pärnus. 
 
Pressiteate tekst manuses. 
 
Festivali toetavad: 
Kultuuriministeerium, Muusikanõukogu, Pärnu Linnavalitsus Kultuurkapital, Rahvusringhääling, Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Rahvusooper Estonia, Ammende Villa, hotell „Victoria“ jt. 
 
Lisainfo: 
Toomas Kuter, tel. 55914058, toomas@promfest.ee 
Erki Pehk, tel. 56633456, erki@promfest.ee 
 
www.promfest.ee 
www.youtube.com/promfest 
www.facebook.com/promfest 
hwww.eddamoser.com/ 
 
Merike Viilup 
PromFesti meediajuht 
Tel. 50 45400 
merike@promfest.ee 
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