
  

 

Palgalõhest on palju räägitud, 
aga palgalõhe iseenesest pole 
minu arvates probleem.  

TOOMAS TAMSAR 

 

Avalikud firmateated

  Eesti | Välis | Majandus | Sport | Kultuur | Teadus | Krimi Tänased firmateated 

 
Seeniorlaul 2014 – oodatud võistulaulmine juba sel laupäeval! 

22.04.2014 18:42    
Toimub: 22.04.2014  
 
 

Pressiteade 
 
22.04.2014 
 
Seeniorlaul 2014 – oodatud võistulaulmine juba sel laupäeval! 
 
„Seeniorlaul 2014“ toimub eeloleval laupäeval, 26. aprillil kell 16 Pärnu kultuurikeskuse “Tervis” saalis. Konkurss toimub juba 
kaheksandat korda ja on mõeldud harrastussolistidele, kel vanust üle viiekümne. Lauljad võistlevad kahes vanusegrupis, 50-65 aastased 
ning 66 ja vanemad. Iga solist peab esitama ühe laulu helilooja Aarne Oidi loomingust. 
 
Žürii esimees Toomas Kuter: „Seeniorlaul on jätkuvalt populaarne - seekord saabus viiskümmend kuus sooviavaldust, millest II vooru 
valiti välja kakskümmend kaks solisti ja üks duett. Lisaks juba teada-tuntud osavõtjatele on rõõm ka uute tulijate üle. Esindatud on paljud 
Eesti regioonid, kõige enam tuli sooviavaldusi Tallinnast, Tartust, Lääne-Virumaalt, aga ka Stockholmist.“ 
 
Osalejate registreerimine 26. aprillil kell 12 – 13, esinemisjärjekorra loosimine kell 13. 
 
Edasipääsejate nimekiri Seeniorlaulu kodulehel www.viaterramariana.ee/seeniorilaul 
 
„Seeniorlaul on oodatud võistulaulmine, kus tähtsaim pole võit vaid ikkagi järjepidev muusikaharrastus, esinemislust ja sellest osa 
saamine,“ lisas Toomas Kuter. „Meie pakume võimalust end proovile panna, teistega mõõtu võtta, saada uusi kogemusi ja 
esinemisvõimalusi. Oluline osa on täita ka publikul, kes saab valida oma lemmiku. Ootame kõiki laulusõpru nii seeniorlauljatele kaasa 
elama kui ka nautima kevadist Pärnu promenaadi!“ 
 
Soliste hindab žürii, kuhu kuuluvad Rahvusooperi Estonia peakoormeister Elmo Tiisvald, opereti- ja ooperisolist Margit Saulep, Pärnu 
Kontserdimaja direktor Marika Pärk, helilooja ja organist Jaanus Torrim ning Pärnu eakate avahoolduskeskuse direktor Heli Kallasmaa. 
Žürii esimeheks on laulja ja kirjanik Toomas Kuter. 
 
Parimaid soliste ootavad auhinnad.  
 
Seeniorlaulu korraldab MTÜ Rand. 
 
Toetavad Pärnu linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital, kunstnik Tiina Ojaste, Pärnu Tervise kultuurikeskus jt. 
 
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  
 
Fotol (Ants Liigus) manusesSeeniorlaul 2013 võitjad Leonhard Kelle (keskel) ja Raul Targamaa Stockholmist abikaasaga.  
 
Täpsem informatsioon: 
 
Toomas Kuter tel: 5591 4058 e-mail: toomas@kuter.eu 
 
Kaja Treuberg tel: 5666 2733 e-mail: puhvi@hotmail.com 
 
Pressiteate koostas: 
Merike Viilup 
Seeniorlaulu meediajuht  
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