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Tartu 2019. aasta tantsupeo 
kunstilise lähteidee avalik konkurss 
Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit koostöös Tartu linnaga kuulutab välja Tartu 2019. aasta tantsupeo 
kunstilise lähteidee avaliku konkursi. Tartu tantsupidu 2019 toimub 21. juunil 2019.

Üldtingimused

• Konkursi korraldajad on Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit ja Tartu linn.
• Konkurss toimub eesti keeles ja algab 5. aprillil 2018.
• Konkurss lõpeb 1. mail 2018, tööde esitamise lõpptähtaeg on kell 23.59.
• Konkursi eesmärgiks on leida Tartu tantsupidu 2019 kunstiline lähteidee.
• Konkursi võitja avalikustatakse hiljemalt 11. mail 2018.
• Võidutöö autoril on soovi korral võimalus tantsupidu oma stsenaariumi järgi lavastada.
• Võidutööga seotud kõik õigused lähevad üle Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidule ja Tartu linnale alates tulemuste 

väljakuulutamise hetkest.
• Tartu tantsupidu 2019 korraldavad Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit ja Tartu linn, kes panevad ühiselt kokku peo 

korraldustoimkonna.
• Kavandite autorite nõusolekul on Tartu 2019. aasta laulu- ja tantsupeo korraldajatest koosneval kunstilisel 

toimkonnal õigus konkursile laekunud ideid omavahel ühendada.

Eellugu

Tartu tantsupidu 2019 on üks Tartu 2019. aasta laulupeo põhiprogrammi üritustest, millega tähistatakse laulupeo 
150. sünnipäeva Tartus 20.–22. juuni 2019. 

Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee südameks ja südames on laulupidude 150. sünnipäeva tähistamine  
laulupidude sünnikodus. Seega on järgmisel aastal toimuv Tartu laulupidu sünnipäevapidu – suur sünnipäev tähistab  
meie olemist muusikas ja seda, kuidas me muusikaga oleme üheks põimunud, laulusüdameks muutunud. Nii nagu ei 
saa vereringet lahti ühendada südamest, ei saa laulmist ja muusikat lahutada meie olemusest, sest see, mis järgi 
jääks, ei oleks enam meie ise. Ümmarguse, aukartust ning rõõmu äratava numbriga tähistab Tartu laulupidu 2019 
meid ennast – oleme rõõmsad, et oleme täna, siin, praegu. Juuri pidi minevikus, ent ladvust tulevikus. Laul ja tants 
olnud vahendiks meie kogukonna kokku kutsumiseks, koos olemiseks, üksteise suure kogukonnana nägemiseks.

Kunstilise lähteidee konkursi tingimused

• Konkurss on ideekavandite konkurss, kus saavad osaleda vabas (kirjalikus) vormis ideekavandid. 
• Konkursitöödelt oodatakse Tartu 2019. aasta laulupeo läbiva idee markeerimist ja lavastuse kirjeldust vähemalt 

ühel A4 leheküljel. 
• Konkursitöid võib esitada nii idee tasandil kui valmis stsenaariumina. Viimane tähendab, et  kavand peab 

juba sisaldada ka ülevaadet tantsupeo ülesehitusest, esinejate kooslusest ja repertuaari valiku koostamise 
põhimõtetest, soovitav on tuua repertuaari näiteid. 

• Konkursil võib osaleda üksi või meeskonnana. 
• Peo lähteidee kontseptsioonis võib olla välja toodud pealavastaja kandidaat. Samuti võib konkursitöös ära 

märkida võimalikud kaasloojad (teksti autor, muusikajuht, valguskunstnik jne).
• Konkurss on kõigile osalemiseks avalik, osalenute nimesid ei avalikustata.  
• Ühe osaleja poolt esitatavate kavandite arvu ei piirata.
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Tartu tantsupidu 2019 kunstilise lähteidee kontseptsioon peab silmas pidama järgmist:

• peol osalevad rahvatantsijaid koolikollektiividest täiskasvanuteni hõlmates kõiki rahvatantsurühmade liike;
• vastavalt lavastaja nägemusele võib laiendada tantsupeo osalejaskonda teiste rahvakultuurikollektiivide liikidega 

(koorid, rahvamuusikud, puhkpill jm);
• pakkuma välja kõiki rahvatantsurühmade liike kaasava tantsupeo korraldamiseks sobilikke kohti Tartu linnas. 

Konkursitööd palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Tartu tantsupidu 2019“ hiljemalt 1. maiks 
2018 aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Riia 15, 51010 Tartu või saata digitaalselt allkirjastatuna 
aadressil trl.tegijad@gmail.com.
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