KATSELMUKSEN JÄRJESTÄJÄ
1 § Katselmuksen järjestäjänä toimii Suomen Naiskuoroliitto ry.
AIKA JA PAIKKA
2 § Katselmus pidetään Naiskuoropäivien yhteydessä Raumalla 18.3.2017.
KATSELMUKSEEN OSALLISTUMINEN
3 § Katselmus on avoin kaikille naisyhtyeille a cappella 3 – 8 henkilöä (yksi
laulaja/stemma).
KATSELMUSSARJAT JA OHJELMISTO
4 § Katselmuksessa on yksi sarja.
5 § Pakollista teosta ei ole, mutta ohjelmiston tulee sisältää elossa olevan
suomalaisen säveltäjän teos.
6 § Esityksen soiva kesto on 8 - 12 minuuttia.
7 § Kaikki esitettävät laulut tulee esittää ilman säestystä.
KATSELMUSJÄRJESTYS
8 § Katselmukseen osallistuvat yhtyeet laulavat arvotussa järjestyksessä.
Naiskuoropäivien järjestäjä ilmoittaa katselmusjärjestyksen mukaiset sound check ajat ja muun tarkemman aikataulun ilmoittautuneille viimeistään viikkoa ennen
kilpailua.
PALKINNOT JA PALAUTE
9 § Yhtye saa suorituksensa jälkeen välittömästi suullisen palautteen lavalla.
Palaute toimitetaan myöhemmin yhtyeelle myös sähköpostitse.
10 § Katselmuksessa ei jaeta palkintoja eikä yhtyeitä aseteta
paremmuusjärjestykseen.
ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU
11 § Katselmuksen osallistumismaksu SNKL:n jäsenyhdistykseltä on 150 €/yhtye ja
liiton ulkopuolisilta 200 €/yhtye. Maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä
Naiskuoropäivien tilille: DanskeBank FI55 8146 9710 1649 13
12 § Ilmoittautuminen tapahtuu www.naiskuoropaivat.fi -sivuilta 31.1.2017
mennessä.
13 § Lisäksi liiton toimistoon, osoitteella Suomen Naiskuoroliitto, Laulutalo,
Kauppakatu 51, 80100 Joensuu, on postitettava viimeistään 15.2.2017, seuraavat
tiedot:
Yhtyeen nimi ja yhteyshenkilö.
Ohjelmisto esitysjärjestyksessä (säv./san./suom./sov.).
Ohjelmiston nuoteista kopiot (4 kpl/laulu).
Kuoreen merkintä ”Yhtyelaulukatselmus”.
Nuotit voi lähettää myös skannattuna sähköpostilla osoitteeseen:
naiskuoroliitto@sulasol.fi Ohjelmiston alkuperäinen nuottimateriaali
tarkistetaan yhtyekatselmuksen yhteydessä.

14 § Ilmoittautuminen on sitova eikä osallistumismaksua palauteta, mikäli yhtyeen
osallistuminen peruuntuu.
MUUTA
15 § Katselmuksessa tulee käyttää laillista nuottimateriaalia. Kaikkien yhtyeen
laulajien nuottien laillisuus tarkistetaan yhtyekatselmuksen yhteydessä.
Kustantamattomien teosten kohdalla tulee esittää kirjalliset luvat tekstin,
sävellyksen ja sovituksen esittämisoikeudesta.
16 § Yleisöllä on oikeus seurata katselmusta.
17 § Katselmuksen järjestäjällä on rajoittamaton oikeus äänittää, radioida,
televisioida, valokuvata ja videoida kaikkia katselmukseen kuuluvia esityksiä ja
konsertteja.
18 § Tuomariston nimeämät yhtyeet velvoitetaan esiintymään ilman korvausta
19.3.2017 järjestettävässä päätöskonsertissa.
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