KUOROTELLEN 2016

1. Järjestäjä
Viihdekuoroliitto ry järjestää katselmuksen lauluyhtyeille ja kuoroille Ikaalisissa lauantaina
23.4.2016.

2. Katselmuksen tarkoitus ja tavoite
Kuorokatselmuksen tarkoitus on antaa kuoroille mahdollisuus esiintyä, verkostoitua, oppia
toisiltaan, innostaa tavoitteelliseen, monitasoiseen toimintaan ja saada palautetta toiminnastaan
kokonaisvaltaisesti. Katselmus pyrkii myös löytämään uusia sovituksia kuorojen käyttöön.
Kiinnostavimmat palkitaan julkaisumahdollisuudella.
Viihdekuoroliiton kuorokatselmus pyrkii huomioimaan ja arvostamaan kuorotoiminnan ja
kuorolaulun koko kontekstia irroittamatta musiikillista tuotantoa ja toimintaa sen lähteestä ja
kontekstista, ryhmän sosiaalisesta yhteistyöstä ja toiminnasta. Katselmuksen tavoite on arvostaa
viihteellistä musiikkia tuottavia kuoroja monimuotoisina musisoivina ryhminä, joissa musiikki on
ryhmän toiminnan keskiössä, mutta ei sen ainoa tavoite ja lopputulos.
Näin ollen Viihdekuoroliiton kuorokatselmuksessa toteutettava kommentointi ja palautteenanto
kuorojen esityksistä perustuu musisoivan ryhmän välittämän kokonaisuuden ja olemisen tavan
esille tuomiseen ja siihen käytettyihin keinoihin. Kommentoinnissa otetaan huomioon
viihdekuoroliiton arvostamia musisoinnin ja viihteellisen musiikin tuottamisen tapoja, kuten
yhteistoiminnallisuus, soivuus, raikkaus, läsnäolo, nuotittomuus ja ennakkoluulottomuus.

3. Osallistuminen
Viihdekuoroliiton kuorokatselmukseen voivat osallistua kaikki kuorotyypit ja lauluyhtyeet, jotka
viihtyvät musiikin tekemisen parissa ja tuottavat tässä prosessissa itseään ja toisia viihdyttävää
musiikkia. Kuorokatselmuksessa kuorojen tulee esittää viihteellistä musiikkia ilman sähköistä
äänenvahvistusta tai säestyssoittimia.

4. Ilmoittautuminen
Katselmukseen ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake (saatavilla osoitteessa
www.viihdekuoroliitto.net 28.2.2016 saakka) ja maksamalla osallistumismaksu laskussa olevien
maksuehtojen mukaisesti.
Lisäksi kuoroja pyydetään lähettämään seuraavat liitteet osoitteeseen
info@viihdekuoroliitto.net 1.3.2016 mennessä
- juonnossa/ohjelmavihkossa käytettävä kuoron esittelyteksti (max 200 sanaa)
- valokuva kuorosta (kuvaajan nimi, resoluutio väh. 300 dpi)
- esitettävän ohjelmiston nuotit (1kpl/laulu)

5. Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 300€ / Sulasolin jäsenyhdistysten kuorot, 400€ / Muut kuorot ja lauluyhtyeet

6. Ohjelmisto
Esityksen kesto on max 15 minuuttia sisältäen lavalle tulon ja poistumisen. Maksimiajan
ylittäminen johtaa pistevähennykseen.
Esityksen tulee koostua kokonaisuudessaan viihteellisestä a cappella musiikista.
Kuorojen tulee ilmoittaa katselmuksessa esitettävät sovitukset, joita ei ole julkaistu nuottijulkaisuina
ja jotka halutaan huomioitavan Viihdekuoroliiton ja Sulasolin kautta julkaistavia sovituksia
valikoitaessa.

7. Palkinnot
Kuorot jaetaan kulta-, hopea ja pronssikategorioihin pisteytyksen perusteella.
Jokainen tuomari pisteyttää kuoron suorituksen seuraavalla tavalla:
Sointi

30p

Sävelpuhtaus
Kuorosointi
Ääniryhmien keskinäinen balanssi
Tekninen osaaminen
Rytmi
Tyylinhallinta
Tekstin käsittely
Taiteellinen osaaminen
Tulkinta
Dynamiikka
Fraseeraus
Kokonaisvaikutelma
Esiintyminen
Ohjelma

30p

30p

10p

Tuomareiden antamista yhteispisteistä pisteistä laskettu keskiarvo muodostaa lopullisen tuloksen.
Palkintokategoriat
Kulta
Hopea
Pronssi

80 - 100 p
55 - 79 p
30 - 54 p

Tuomaristo voi halutessaan jakaa Grand Prix -palkinnon. Palkinnon jakamisen edellytys on yli 90
pisteen saavuttaminen.
Viihdekuoroliiton kiertopalkinnot jaetaan tuomariston ja yleisön mielipiteiden perusteella.
Palkintojen teemat valikoituvat viihdekuoroliiton arvostamien musisoinnin ja viihteellisen musiikin
tuottamisen tapojen perusteella. Julkaisemattomista sovituksista huomioidaan mielenkiintoisimmat
sovitukset, jotka palkitaan julkaisumahdollisuudella Viihdekuoroliiton ja Sulasolin toimesta.

8. Päätöskonsertti
Jokainen katselmukseen osallistuva kuoro esiintyy päätöskonsertissa la 23.4.2016 klo 20
Ikaalisten kylpylässä. Kuorot esittävät 1-2 kappaletta tuomariston valinnan mukaan.

9. Muuta huomioitavaa
Kuorot vastaavat itse kaikista kustannuksista. Järjestäjällä on oikeus korvauksetta radioida,
televisioida, äänittää ja kuvata esityksiä sekä julkaista kuvia ja tallenteita internetissä.
Esiintymisajat jaetaan arpomalla. Järjestäjä varaa mahdollisuuden suorittaa alkukarsinta
tasapuolisella hyväksi katsomallaan tavalla, mikäli osallistuvien ryhmien määrä ylittää odotukset.
Viihdekuoroliitto pidättää oikeuden muutoksiin.

