X Muusikaolümpiaadi üleriigiline voor
X Muusikaolümpiaadi üleriigiline voor toimub 9.-10. oktoobril 2020 Tallinnas, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias aadressil Tatari tn 13.

AJAKAVA
NB Olümpiaadi ajakava järgib osalejate hajutatuse printsiipi!
Palume tulla registreerimisele ajakavas märgitud kellaajal.
Reede, 9. oktoober

GÜMNAASIUM (21 osalejat)

PÕHIKOOL (30 osalejat)

10.30-11.15 Gümnaasiumiastme osalejate

12.00 – 12.45 Põhikooli-astme osalejate

registreerimine, esinemisjärjekorra loosimine - EMTA
fuajee

registreerimine, esinemisjärjekorra loosimine – EMTA
fuajee

11.30 – 13.30 Noodilugemine – ruum C-105

13.00 - 14.00 Kirjalikud ülesanded – ruum A-402

(samal ajal on võimalik teha proove laulu- ja
omaloomingu esitamise vooruks, ruumide info
registratuuris)

14.30 – 15.30 Kirjalikud ülesanded – ruum A-402

14.30 - 17.00 Noodilugemine – ruum C-105
(samal ajal on võimalik teha proove laulu- ja
omaloomingu esitamise vooruks, ruumide info
registratuuris)

16.00 – 18.00 Laulu esitamine – ruum D-511

17.30 – 20.30 Laulu esitamine - ruum A-404 (orelisaal)

Laulu esitamise voor ei ole publikule avatud

Laulu esitamise voor ei ole publikule avatud

Laupäev, 10. oktoober
Omaloomingu esitamine:
Omaloomingu esitamine:

GÜMNAASIUM 10.00 – 12.30 - EMTA uus kontserdisaal
PÕHIKOOL 10.00 – 13.30 - kammersaal C-405

Omaloomingu voorud on mõlemas vanuserühmas publikule avatud
14.00 Vastuvõtt kõigile EMTA uue kontserdisaali fuajees, lõppkontserdil esinejate väljakuulutamine
15.00 – 17.30 X Muusikaolümpiaadi pidulik lõppkontsert EMTA uues kontserdisaalis, autasustamine

X MUUSIKAOLÜMPIAADI LÕPPKONTSERT ON AVATUD PUBLIKULE, SISSEPÄÄS VABA

Lisateave





Osalejad, sh kaasesinejad ja saatjad, kes vajavad Tallinnas majutust, palun teatage oma soovist
1. oktoobriks aadressil Inge.Raudsepp@harno.ee
Osalejad kindlustatakse tasuta öömaja ja lõunasöögiga (kaasesinejate ja saatjate lähetuskulud
katab lähetaja)
Laupäeval, 10. oktoobril on võimalik kasutada EMTA harjutusklasse alates kella 9.00 (täpsem
info harjutusklasside kohta nii reedel kui laupäeval kohapeal).
EMTA-l ei ole kahjuks võimalust pakkuda parkimiskohti autoga saabujatele, palun kasutage
lähiümbruse parkimiskohti.

JA VEEL!
 Julgustame kõiki muusikaolümpiaadi osalejaid, kaasesinejaid ja saatjaid kandma EMTA-s
maski (välja arvatud esinemise ajal). Maske on võimalik saada registratuuris. Majja sisenedes
on võimalik ka käsi desinfitseerida.
 Korraldustoimkond palub kõigil osalejatel ja saatjatel mistahes haigusnähtude ilmnemisel
jääda koju ja teavitada sellest toimkonna juhti.

Ene Kangron
Korraldustoimkonna juht
Tel 5203733

