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KOOLITEATRITE RIIGIFESTIVALI PÄRNUMAA EELVOOR 2020 

Pühapäev, 15. märts 2020 

Nooruse Maja (Roheline 1B, Pärnu linn) 

 

KORRALDAJA   

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 

KOOSTÖÖPARTNERID  

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja ja Nooruse Maja 

EESMÄRK    
 

Aktiviseerida ning arendada Pärnumaa kooliteatrite tegevust, teadvustada avalikkust kooliteatrite 

tegevusest haridusosana ning innustada uute teatritruppide tekkimist. Vanuseastme parimate 

väljaselgitamine riigifestivalil osalemiseks. 

 

OSALEJAD  

Festival toimub eraldi kolmes vanuseastmes: 

• NOOREM VANUSEASTE (1.-4. klasside õpilaste trupid) 

• KESKMINE VANUSEASTE (5.-9. klasside trupid) 

• GÜMNAASIUMI VANUSEASTE (10.-12. klasside õpilased) 

TINGIMUSED   

Esitatavate teoste temaatika on vaba. 

Osalejate arv trupis ei ole piiratud. 

Etenduse maksimaalne kestus võib olla: 

• Algklasside vanuseastmes kuni 20 minutit 

• Põhikoolide vanuseastmes kuni 30 minutit 

• Gümnaasiumi vanuseastmes kuni 45 minutit 

Laval kasutatav muusika peab olema salvestatud CD-le või mälupulgale. 

Kohal heli- ja valgustehnik. Tehnilised võimalused on suured. (Vajalik on ühe etendusega kursis oleva 

inimese viibimine heli- ja valgustehniku juures etenduse toimumise ajal.) 

Lava: sügavus (mänguala) 6 meetrit, laius 8 meetrit (lisaks aksid), eesriie. 

Etendusele palume kaasa võtta KAVA (vähemalt kolm eksemplari). 

Lavale saab minna paremalt poolt (saalist vaadatuna). 

Esinejad saavad kasutada garderoobe. 

Majas on avatud kohvik. 
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Etenduseks vajaminevad rekvisiidid: Helistage Uudo Laanele, telefonil 5143726 ning täpsustage 

temaga eelnevalt, mis vahendid on Nooruse Majas olemas (nt. lauad, toolid, jne) ning mida saab seal 

olemasolevast kasutada, et ei peaks ise kohale toimetama. 

REGISTREERIMINE 

Kooliteatrite riigifestivali Pärnumaa eelvoorule palume registreerida hiljemalt 1. märtsil 2020 lingil:  

https://www.noorusemaja.ee/module/form/view/11  

Hilisemaid registreerimisi arvesse ei võeta. 

Pärast 1. märtsi teevad korraldajad truppide esinemisgraafiku ning edastavad need osalevatele 

kollektiividele hiljemalt  6. märtsil. 

ŽÜRII, HINDAMINE, TUNNUSTAMINE 

Etendusi hindab kuni kolmeliikmeline žürii, kellest üks žürii liige on Eesti Harrastusteatrite Liidu 

esindaja.  

Hinnatakse: näitlejameisterlikkust, lavalist liikumist, hääle kasutamist, muusikalist kujundust, 

valguskujundust, kostüüme, dekoratsioone, temaatika sobivust vanusegrupile, trupi omavahelist 

koostööd, lavastaja tööd.  

Žürii analüüsib etendusi lavastajate ja trupijuhtidega.  

Žürii otsusel valitakse välja iga vanuseastme parim ning lisaks antakse välja eripreemiad (nt parim 

osatäitja). 

Vanusegrupi võitja saab esindada Pärnumaad kooliteatrite riigifestivalil. 

Kooliteatrite riigifestivalid „Kooliteater 2020“ toimuvad: 

• Gümnaasiumi astme riigifestival 3.-5.aprill Paides  

• Keskastme riigifestival 20.-21.aprill Viljandis  

• Noorema vanuseastme riigifestival 15.-16.mai Kohilas 

 

Kooliteatrite festivali Pärnumaa eelvooru tingimused lähtuvad riigifestivali tingimustest. 

 

Kohtumiseni! 
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