
 

III Rahvusvahelise trummarite avatud  

festival-konkursi „Trummaania“ 

juhend 

 

KORRALDAJAD 

Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei ja PVX AS 

 

EESMÄRGID ja ÜLESANDED 

 Löökpillide mängimiskunsti populariseerimine.  

 Harrastustrummaritele võimaluse andmine oma potentsiaali realiseerida. 

 Löökpillide mängimiskunsti traditsioonide säilitamine ja arendamine.  

 Trummarite esinemistase arendamine ja tõstmine . 

 Uute loominguliste kontaktide loomine trummarite ja pedagoogide vahel oma kolleegidega 

Eestist ja välismaalt. 

 

OSALEJAD 

Kõik soovijad (ainult solistid). Vanusepiiranguid ei ole. 

 

AEG ja LÄBIVIIMISE KOHT 

20.-21. märts 2015.a. Sillamäe Kultuurikeskus 

 

TINGIMUSED  

 Osalemine festival-konkursil on tasuta. 

 Festival-konkursile esitatakse kaks lugu  kestvusega kuni 10 minutit. 

o Avalik soolo trummikomplektil ilma saadeta. 

o Lugu fonogrammi saatel. Fonogramm ei pea sisaldama trummiheli. Fonogramm 

esitatakse CDA või MP3 formaadis CD plaadil. 

 Festival-konkursi osalejad ise katavad transpordikulud Sillamäele ja tagasi, samuti maksavad nad 

ise majutuse eest. Majutuse maksumus Sillamäe Kutsekooli või Sillamäe Spordikompleksi Kalev 

ühiselamutes on 10 eurot ööpäevas.  

 Osalejate toitlustuse, esinemiskulud ja meelelauhtusliku programmi korraldamisega seotud kulud 

katavad korraldajad ja sponsorid. Isikutele, kes ei ole festival-konkursi osalejad, peavad maksma 

mesitriklassi osalustasu- 15 eurot.  

 Festival-konkursi korraldajad tagavad kõikide vajalike seadmete olemasolu, sh trummikomplekti. 

Osalejal peavad olema ainult isiklikud trummipulgad. 

 Registreerida festival-konkursile on vaja 1. märtsiks 2015.a. Selleks on vaja täita 

registreerimisvormi 1. märtsiks 2015. Seda saab teha interneti teel (vormi saab leida www.ulei.ee 

kodulehel), saata täidetud vormi e-postile 22kabinet@mail.ru (vormi Word formaadis saab leida 

ka www.ulei.ee lehel) või tulla SHNK-sse Ulei ja täita vormi kohapeal.  

 

 

ÜRITUSED rahvusvahelise festival-konkursi " TRUMMAANIA. 2015" raames: 

 20-21. märts- meistriklassid: mängutehnika arendamine, koordinatsiooni mängu ajal arendamine, 

peamise ja kõrvalised askpetid löökpillde mängimised, marsitehnika  

 20. märts- meelelahutuslik-programm 

 21. märts-konkursi osa. 

 

 

FESTIVAL-KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD 

 Festival-konkurss toimub ühes voorus. 

 Esinemisjärg määratakse korraldajate poolt. 

 Kõik konkursi läbikuulamised on avalikud. 

http://www.ulei.ee/
mailto:22kabinet@mail.ru
http://www.ulei.ee/


 Ei tohi ületada määratud esimemisaega. Reegli rikkumisel vähendab žürii üldhinnet ühe punkti 

võrra. 

 Žürii hindab esinemisi 10 punkti süsteemis. Žürii arutluse tulemusena ilmub züriiliikmete istungit 

kokkuvõttev protokoll iga esineja saadud keskmise punktide arvuga. 

 Tulemused avalikustatakse  žürii läbikuulamise ja arutluse pärast. 

 

HINDAMISE KRITEERIUMID 
Repertuaar peab vastama vanusele, isikupärasusele ning esitama kõige paremini trummikomplektil 

mängimise oskusi džässi-, estraadi-, ja roki žanris.  

Hinnatakse: 

 Esinemise loomingulist taset (kunstiline mõjuvus, meisterlikkus, omapärasus). 

 Esinemise oskust ja kvaliteeti  

 Improviseerimisvõimet ning oskus valitud stiili hoida. 

Hindamine toimub järgmistes vanuserühmades: 

 9.a – 12.a (poisid ja tüdrukud eraldi),  

 13.a – 17.a (noormehed ja neiud eraldi),  

 18.a ja vanem (noormehed ja neiud eraldi), 

 Muusikaakadeemiate õpilased kuni 18.a  (noormehed ja neiud eraldi), 

 Muusikaakadeemiate õpilased vanem kui 18.a (noormehed ja neiud eraldi).  

 

ŽURII 

Osalejaid hindab profimuusikutest koosnev sõltumatu žürii. 

 

AUTASUSTAMINE 

Kõikides vanuserühmades jagatakse auhindade komplektid. Võitjad saavad tiitli ”Rahvusvahelise 

konkursi TRUMMAANIA 2015 laureaat”, diplomi ja kingituse. Kõik teised saavad tänukirjad ja meened.  

 

 

 

 

 

 

Lisainfo: Vladimir Jermakov, telefon +372 503 2434;  

               Juri Romanov, telefon +372 5552 5005 

 

 

 

 


