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Pressiteade 
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Vabariiklikust seeniorlauluvõistlusest on oodatud osalema harrastussolistid alates viiekümnendast eluaastast. Osaleda soovijail saata 
helisalvestised kuni 9.aprillini. Konkursi finaal toimub 26. aprillil Pärnu kultuurikeskuse “Tervis” saalis. Aastal 2007 alguse saanud 
Seeniorlaul toimub tänavu juba kaheksandat korda.  
 
Žürii esimees Toomas Kuter: „ Seeniorlaul on paljudele kujunenud juba oodatud sündmuseks. See annab motivatsiooni ja esinemislusti, 
lisab hallile argipäevale värviküllaseid toone, viib kokku inimesi ja sütitab suurepärase energiaga. Nagu alati, ootavad parimaid ees 
auhinnad ja toredad esinemisvõimalused. Soovime kõigile jätkuvat lauluarmastust ja musitseerimisrõõmu, ootame laulusõpru esinejatele 
kaasa elama. Kohtumiseni „Seeniorlaulul 2014“ Pärnus!“ 
 
SEENIORLAUL 2014  
 
JUHEND 
 
Vabariiklikust seeniorlauluvõistlusest on oodatud osalema kõik harrastussolistid alates viiekümnendast eluaastast. Konkursi finaal toimub 
26. aprillil Pärnu kultuurikeskuse “Tervis” saalis. 
 
Konkurss toimub kolmes voorus ja kahes vanusegrupis. 
 
I voor viiakse läbi helisalvestiste põhjal, millest valitakse välja kuni 20 solisti, kes pääsevad edasi II vooru. 
 
Helisalvestised saata vabalt valitud helikandjal hiljemalt 9.aprilliks 2014.a. aadressil: “Seeniorlaul 2014”, MTÜ Rand, Ringi 3, 80010 
Pärnu. Helifailid saata e-postile toomas@kuter.eu või toomas@promfest.ee.  
 
Lisada nimi, vanus, lugude pealkirjad, saatja nimi, kodune aadress, telefon, e-post. 
 
Edasipääsust II vooru teavitatakse soliste hiljemalt 16.aprilliks 2014. 
 
II ja III voor toimuvad 26.aprillil 2014.a. Pärnu kultuurikeskuse “Tervis” saalis. Esinemisjärjekorra loosimine kell 13.00.  
 
II voorus (algus kell 14) esitatatakse kaks laulu - üks Arne Oidi loomingust ja teine vabal valikul fonogrammi, klaveri, mõne muu 
instrumendi või kahest liikmest koosneva ansambli saatel. 
 
Laulude kohustuslik pikkus 2-4 minutit. 
 
II voorust valib žürii välja kuni kümme solisti, kes pääsevad III vooru ehk finaali. 
 
III voorus e. finaalis (algus kell 16) esitatakse II voorus kõlanud Arne Oidi laul ja üks uus laul vabal valikul (ei tohi olla sama, mis II voorus 
esitatud). 
 
Mikrofoniproov kell 13.00 
 
II vooru algus kell 14.00 
 
Finaalkontsert kell 16.00 
 
Lauljad võistlevad kahes vanusegrupis: 50-65 aastased ning 66 ja vanemad. 
 
Žürii esimees on laulja ja literaat Toomas Kuter. 
 
Parimaid soliste ootavad auhinnad. 
 
Seeniorlaulu korraldab MTÜ Rand. 
 
Konkursi läbiviimist toetavad Pärnu linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital, ajaleht „Panorama“. 
 
Infot konkursi kohta jagavad: 
 
Toomas Kuter tel: 5591 4058 e-mail: toomas@kuter.eu 
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Kaja Treuberg tel: 5666 2733 e-mail: puhvi@hotmail.com 
 
Konkursi koduleht: http://www.viaterramariana.ee/seeniorilaul/ 
 
Seeniorlaulu 2014 tutvustus Vikerraadio Päevatee saates: 
 
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2231691  
 
Seeniorlaul 2012 Eesti Televisiooni Pealtnägija saates:http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=127157  
 
Merike Viilup 
 
Seeniorlaul 2014 meediajuht 
 
Tel. 5045400 
 
merike.viilup@estmedia.ee 
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