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Pärnu Rahvusvahelisel Ooperimuusika Festivali Promfest raames toimuva Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi patroon on Euroopa 
Parlamendi liige Kristiina Ojuland. Festival toimub 6.-12. juunil 2013. a Pärnus. 

Promfesti kunstiline juht Erki Pehk: “Konkursi rahvusvaheline haare on aasta-aastalt kasvanud. Meile on suureks tunnustuseks, et konkursile on appi tulnud
Eesti saadik Euroopa Parlamendis, endine välisminister Kristiina Ojuland, kes vaieldamatult aitab kaasa ürituse kõlapinna laiendamisele.” 

Konkursi patroon Kristiina Ojuland: ”Mulle on sümpaatsed noortele suunatud üritused, mis aitavad kaasa Eesti maine ja kohaloleku suurenemisele Euroopa 
kultuuriruumis. Antud festivalil on suur potentsiaal ning mul on hea meel, et saan kaasa aidata selle toimumisele.” 

Konkursile registreerumine on tänaseks lõppenud. Osalemiseks avaldas soovi kuuskümmend seitse noort ooperisolisti kuueteistkümnest riigist (sh Eestist). 
Rahvusvaheline žürii valib 18. aprilliks välja kolmkümmend lauljat, kes pääsevad konkursi teise vooru, mis toimub 9. juunil Endla teatris. 

Taevi-konkursi president Toomas Kuter: “Žürii teeb valiku anonüümsete helisalvestiste põhjal. Informatsiooni laulja päritolumaa, rahvuse, karjääri, õpetajate 
jms kohta neil ei ole. Üllatavalt palju laekus tänavu osalemissoove Lätist. Ilmselt andis selleks tõuke Läti soprani Elina Šimkuse kõrge auhinnaline koht eelmisel 
konkursil ja sellega kaasneval preemial laulda üht pearolli PromFesti raames etenduvas Nikolai Rimski-Korsakovi ooperis “Tsaari mõrsja.” 

Promfest on alguse saanud Klaudia Taevi nimelisest rahvusvahelisest noorte ooperilauljate konkursist, mis toimub sel aastal kaheksandat korda.
žüriid juhib Kölni Muusikaakadeemia professor, maailmanimega omaaegne tippsopran Edda Moser (Saksamaa). Soovijatel on haruldane võimalus osaleda 
Edda Moseri meistriklassis, mis toimub 5.-7. juunil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 

Igaks Promfestiks valmib uus originaallavastus, varasematel aastatel “Rigoletto”, “Deemon”, “Carmen”, “Thais” ja “Attila”. “Thaisi” eest on Promfesti pärjatud 
Eesti Teatriliidu parima muusikalavastuse auhinnaga (2009). 

Promfesti kuues originaallavastatud ooperiproduktsioon “Tsaari mõrsja” valmib koostöös Kaunase Riikliku Muusikateatri ja Pärnu Endla teatriga. Esietendused
toimuvad 6. ja 8. juunil Endla teatris, kolmas etendus 15. augustil Birgitta festivalil. Dirigent ja festivali kunstiline juht on Erki Pehk, lavastaja Teet Kask, 

kunstnik Madis Nurms, peaosades VII Klaudia Taevi nim. rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi laureaadid Andrei Savtšenko (bariton, Valgevene) ja Elina Šimkus (sopran, Läti), kaasa teeb 
2007.a. “Carmeni” nimirolli laulnud Angelina Svatška (Ukraina). 

Festival 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. 

FESTIVALI PROGRAMM: 

5.-7. juuni 14:00 Edda Moseri meistriklass, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

6. juuni 18:00 Festivalinäituse avamine, Endla teatrigalerii 

19:00 N.Rimski-Korsakovi ooper ”TSAARI MÕRSJA”, lavastaja Teet Kask, Endla teater (kinnine esietendus) 

7. juuni 15:00 Kinoseanss, PromFesti ooperilavastuse salvestus, Endla teatri suur saal J. Massenet “THAIS” (2009, lav. Mai Murdmaa) 

19:00 Kinoseanss, PromFesti ooperilavastuse salvestus, Endla teatri suur saal G.Bizet “CARMEN” (2007 , lav. Marko Matvere) 

8. juuni 15:00 Kinoseanss, PromFesti ooperilavastuse salvestus, Endla teatri suur saal G. Verdi “ATTILA” (2011, lav. Üllar Saaremäe) 

19:00 N. Rimski Korsakovi ooper ”TSAARI MÕRSJA”, esietendus, Endla teater 

22:00 Klaudia Taevi nim. konkursi avamine, Endla teater 

9. juuni 14:00 Klaudia Taevi nim. konkursi II voor, Endla teater 

10. juuni 14:00 Klaudia Taevi konkursi III voor, Kuninga Tänava Põhikool 

11. juuni 15:00 Hans Nieuwenhuisi loeng “Ettelaulmine: maagilised viis minutit …”, Kuninga Tänava Põhikool 

19:00 Klaudia Taevi mälestusõhtu, Ammende Villa 

12. juuni 19:00 Klaudia Taevi konkursi finaalkontsert, Pärnu kontserdimaja 

Taevi-konkursi laureaadid 2011: 
Andrei Savtšenko, Elina Šimkus ja 
Pirjo Püvi. Foto: Ants Liigus 
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