
Reglement

1. Üldsätted

1.1  Käesolev  reglement  sätestab  MTÜ  Noortebänd  poolt  väljakuulutatava  bändikonkursi

„NOORTEBÄND 2020” (edaspidi konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2  Konkurssi  viib  läbi  ja  sellega  seotud  küsimused  otsustab  MTÜ  Noortebändi

korraldusmeeskond

1.3 Konkursil on 4 vooru : demovoor, kolm poolfinaali, eksperdivoor ja finaalkontsert

1.4  Poolfinaalidesse  pääsejad  valib  välja  korraldusmeeskonna  poolt  koostatud  kuni  20-

liikmeline žürii koosseis. Poolfinaalides, eksperdivoorus ja finaalis osaleb paaritu arv žüriiliikmeid

1.5  Žürii  valib  demovoorust  poolfinaali  bändid,  kellega  liituvad  ansamblid  piirkondlikelt

bändikonkurssidelt.  Kolmest  poolfinaalist  pääseb  finaali  3  žürii  poolt  valitud  ansamblit,  1

rahvahääletuse  võitja  ning  viienda  finalisti  valib  Noortebändi  korraldusmeeskond  vastavalt

poolfinaali žürii soovitustele. Seega osaleb finaalis 5 ansamblit.

1.6 Küsimuste korral pöörduda noorteband@noorteband.ee 2. Konkursile pääsevad ansamblid

2.1 Konkursil esinejad peavad vastama järgmistele tingimustele:

2.1.2 ansambel tegutseb Eesti Vabariigi territooriumil

2.1.3 liikmed konkursi toimumise ajal kuni 26-aastased

2.1.4 esinemisel kasutatakse vähemalt ühte live instrumenti või vokaali

2.1.5 konkursil saab osaleda vaid omalooginguliste lugudega

2.1.6 kahel varasemal aastal finaali jõudnud ansamblil ei ole lubatud kolmandal aastal konkursil

osaleda

3. Konkursil osalemine:

3.1 Konkursil osalemiseks tuleb oma ansambel www.noorteband.ee registreerida ning esitada

ankeedis kvaliteetne demolugu Soundcloudi lingina

3.2 Registreerimisankeet tuleb täita korrektselt

3.3 Ansamblit saab registreerida vaid ühe korra



3.4  Ansambli  mitmekordsel  registreerimisel  on  korraldajatel  õigus  eemaldada  bänd

demovoorust

3.5 Konkursil osalev bänd ei tohi oma loomingu ja etteastega kahjustada Noortebändi mainet

ning peab jääma kogu konkursi vältel eetilistesse piiridesse

3.6 MTÜ Noortebänd jätab endale õiguse jätta konkursilt kõrvale bändid, kes seavad kahtluse

alla punkti

3.5. täitmise

4. Demovoor

4.1  Reglemendis  sätestatud  tingimustele  vastavate  ansamblite  hulgast  valib  žürii

poolfinaalidesse  teatud  hulga  ansambleid.  Piirkondlike  konkursside  edasipääsejad  liituvad

poolfinalistidega. Žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne valimistulemuste teatavaks tegemist

4.2 Poolfinaalidesse valitakse ansamblid järgmiselt:

4.2.1 iga žüriiliige annab 1 hääle ansamblitele, mis žürii arvates väärib pääsu poolfinaali. Lisaks

valib  iga  žüriiliige  oma  lemmikansambli,  mis  saab  2  poolt  häält.  Häälte  arv  liidetakse  ning

koostatakse enim hääli saanud paremusjärjestus.

4.2.2  juhul,  kui  kaks  või  enam ansamblit  saavad võrdse  arvu  hääli  ,  mis  mõjutab poolfinaali

pääsejate arvu, korraldatakse žürii hulgas lisahääletus võrdse häältekoguse saanud ansamblite

vahel

4.2.3 lisahääletusel saab iga žüriiliige anda ühe hääle ansamblile, hääled liidetakse. Koostatakse

paremusjärjestus ning enim hääli saanud ansambel pääseb poolfinaali

4.3  Poolfinaalidesse  pääsejad  avalikustatakse  Noortebändi  Facebookis  ning  kodulehel.

Ansamblitele antud punkte, paremusjärjestust ning poolfinaalist välja jäänud bände ei avaldata

4.4  Demovoorust  edasipääsenud  ansamblite  demolugude  Soundcloudi  linke  jagatakse  nii

meedias kui ka Noortebändi Facebookis ja kodulehel

4.5 Edasipääsejatega kontakteerutakse e-maili või telefoni teel

5. Poolfinaal ja finaal



5.1  Poolfinaalidesse ja  finaali  pääsenud ansamblid  peavad olema ajavahemikul  15.07-31.11.19

kättesaadavad koolitusteks, esinemisteks, proovideks ning intervjuudeks

5.2  Ansamblitega  toimuvad  poolfinaalide  ja  finaalide  proovid,  esinemised  ja  intervjuud

järgmistel tingimustel:

5.2.1 proovi, esinemispikkuse ja intervjuu aja ja koha määrab korraldusmeeskond

5.2.2 lavakujunduse ja rekvisiitide kasutamise otsustab korraldusmeeskond

5.2.3 ansamblid tagavad oma osalemise korraldusmeeskonna poolt antud kuupäevadel kõikidel

konkursi proovidel, kontserditel, intervjuudel

5.2.4 stilisti ja jumestaja vajaduse otsustamisel ning esinemiskostüümide osas on otsustav sõna

korraldusmeeskonnal

5.3 Poolfinaalid toimuvad korraldusmeeskonna poolt määratud kohas Tallinnas

5.4 Finaal toimub korraldusmeeskonna poolt määratud kohas Tallinnas

5.5 Poolfinaalis ja finaalis hindab žürii osalejate loomingut, lavalist olekut, suhtlemist publikuga ja

karakterit

5.6 Finalistid selgitatakse välja iga poolfinaali kontserdi lõpuks

5.7 Neljas finalist selgitatakse välja rahvahääletuse teel korraldusmeeskonna poolt määratud ajal

ja  vormis,  viienda  finalisti  valivad  kõikide  poolfinalistide  seast  välja  Noortebändi

korraldusmeeskond.

5.8  Finaalkontsertile  eelneb  eksperdivoor,  mis  kujutab  endast  poolfinaalides  salvestatud

videote  vaatamist,  mille  põhjal  annab  ekspertide  paneel  finalistidele  vahetut  tagasisidet.

Osavõtt on kohustuslik kõikidele finalistidele. Eksperdivoor toimub korraldusmeeskonna poolt

määratud ajal ja kohas Tallinnas

6. Muud sätted 

6.1  MTÜ  Noortebänd  ei  hüvita  osalejale  konkursi  jooksul  osalemise  tõttu  tehtud  kulutusi,

sealhulgas ka parkimisega seotud kulutused

6.2 MTÜ Noortebänd jätab endale õiguse teha konkursi reglemendis muudatusi

6.3  Noortebändi  konkursil  pannakse  välja  mitmeid  eriauhindu  ja  esinemiskutseid,  mis

avalikustatakse konkursi toimumise ajal


