
KOOLITANTS   2021:   OFF-PROGRAMMIS   TANTSULAVASTUSEGA   OSALEMISE   
PÕHIMÕTTED   
Ootame   osalema   kuni   22-aastaseid   noori   tantsijaid,   kes   esitavad   omaloomingulisi   ning   
selgelt   tajutava   kunstilise   ja/või   pedagoogilise   tervikuna   loodud,   tantsijate   vanusele,   
tasemele   sobivat   sisulist   ja   tantsulist   materjali.   
Tantsulavastuste   off-programm   toimub   pühapäeval,   5.septembril   TÜ   Viljandi   
Kultuuriakadeemia   mustas   saalis   Viljandi   tantsunädala   programmis.   
  

1. Registreerimine   
Osalemiseks   tuleb   13.augustiks   täita   Koolitantsu   kodulehel   andmebaasi   sisselogimislehel   
asuv   osavõtuankeet.     
  

Ankeedis   tuleb   esitada   kõik   lavastuse   esitamiseks   vajalik   info   (lavaruumi   vajadus   ja   
paigutus,   valgus,   videokujundus,   aksid,   horisont,   lavapõrand,   milliselt   kandjalt   mängitakse   
heli-   ja   vajadusel   videotaust   jms)   ning   edastada   lavastuse   videolink.   Viimase   puudumisel   
võib   saata   proovisalvestuse.     
  

Korraldaja   kinnitab   lavastuse   osalemise   off-programmis   nädala   jooksul   peale   
registreerimistähtaega.     

  
2. Osavõtutasu   

Osavõtutasu   iga   osaleva   lavastuse   kohta   on   30EUR   (koos   käibemaksuga).     
  

Osavõtutasu   arve   väljastab   korraldaja   peale   lavastuse   off-programmis   osalemise   kinnitust.   
  

Osavõtutasu   kuulub   tagastamisele   ainult   juhul   kui   off-programm   ei   toimu.     
  

3. Tantsus   kasutatava   muusika   õigused   ja   helifailide   esitamine   
Õiguse   Koolitantsul   osalemiseks   annab   korrektselt   info   tantsus   kasutatava(te)   
muusikateos(t)e   kohta.     
  

Trupp   vastutab   selle   eest,   et   tal   on   tantsu(de)s   kasutatava(te)   muusikateos(t)e   
autori(te)   nõusolek   muusika   kasutamiseks.   Korraldaja   nõudmisel   esitab   trupp   vastava   
nõusoleku   korraldajale   kirjalikku   taasesitamist   võimaldavas   vormis.    Korraldaja   ei   taotle   
tantsudes   kasutatava   muusikateose   kasutamise   õigust,   kuid   tasub   nimetatud   teoste   
esitamise   eest   salvestuse   avaliku   esitamise   eest,   kontserdil   jm.   
  

Juhul   kui   heli-   ja   videofailide   mahamängimiseks   kasutatakse   Kultuuriakadeemia   arvutit,   tuleb   
lavastuses   kasutatav   video-   (vajadusel)   ja   helifail   saata    hiljemalt   30.08.2021 .     
  

Video-   (vajadusel)   ja   helifail(id)   tuleb   saata   e-kirja   teel   aadressile   
koolitants@tantsuagentuur.ee.   Failid   tuleb   saata   Google   Drive´í,   Dropboxi   või   OneDrive´i   
lingiga   .mp4   või   .mov   (video)   ja   .mp3   või   .wma   (heli)   formaadis.   Konverteeritud   videofailid   
palume   saata   1080p   h264   .mp4   /   .mov   formaadis.   Fail   nimi   tuleb   kirjutada:   TRUPP   /   
LAVASTUS   /   HELI   või   VIDEO.   Mitu   faili   võib   lisada   ühte   kausta,   märkides   kausta   trupi   
nimega.   Jälgi,   et   lingilt   on   õigus   saadetud   materjale   ka   alla   laadida   ja   muuta.     

  
4. Lavastustele   kehtivad   nõuded   



Kõik   osalevad   lavastused   peavad   üheselt   mõistetavalt   olema   tantsijate   ja/või   nende   
juhendajate   ja/või   lavastuse   autorite   omalooming.   Lavastuste   pealkirjad   peavad   olema   eesti   
keeles.   Lavastuse   žanri/stiili   ei   pea   määratlema.   
  

Kõik   off-programmis   esinevad   tantsijad   peavad   festivaliaastal   olema   4-22-aastased   ehk   
2021.   aasta   festivalil   saavad   osaleda   kõik,   kes   on   sündinud   ajavahemikus   1999-2017.   
Festivali   programmis   ei   ole   lubatud   esineda   kõrgkoolis   (sealhulgas   TÜ   Viljandi   
Kultuuriakadeemia,   Tallinna   Ülikool)   tantsuerialal   õppivatel   noortel.   
  

Off-programmis   osalevate   lavastuste   salvestused   vaatab   läbi   Koolitants   2021   kunstiline   
meeskond   koosseisus   Linnar   Looris   (Eesti   Rahvusballett)   ja   Kadi   Aare   ning   
korraldusmeeskond,   hinnates   eakohalisust   ja   sobivust   Koolitantsule   ning   tehnilist   võimekust   
lavastuse   etendamiseks.   Vajadusel   võtab   korraldusmeeskond   esitajatega   ühendust   tehniliste   
detailide   täpsustamiseks   jms.     
  

Korraldaja   poolt   on   olemas   valgus-,   heli-   ja   lavatehnik.   
  

5. COVID-19   piirangutest   tulenev   info   
Korraldusmeeskond   pöörab   suurt   tähelepanu   koroonaviiruse   leviku   piiramiseks   kehtestatud   
reeglite   täitmisele.   Meie   kõigi   hea   tervise   huvides   kedagi   haigusnähtudega   festivalile   ei   
lubata   ning   festivali   toimumiskohtades   tuleb   pidada   kinni   kehtivatest   hügieenireeglitest   ning   
käte   desinfitseerimise   kohustusest.     
Et   olukord   on   kiiresti   muutuv,   edastame   viimase   ja   detailse   koroonaviiruse   leviku   
tõkestamisega   seotud   info   ja   nõuded   vahetult   enne   off-programmi   algust.   
  
  


