Hyvät Sibelius-lukion opiskelijat!

3 KILPAILUSÄVELLYKSET

Sibelius-lukion tuki ry haluaa juhlistaa Suomen
100-vuotista itsenäisyyttä Jean Sibeliuksen antaman
esikuvan mukaan uusilla, nuorekkailla sävellyksillä. Säveltäjinä olette te, Sibelius-lukion lahjakkaat
opiskelijat. Tutustukaa sävellyskilpailun sääntöihin
ja osallistukaa, yksin tai yhdessä kavereiden kanssa
luomistyön kimppuun. Vain mielikuvitus on rajana...
Jätä jälki itsestäsi vuonna 2017 – sävellä!

*Kilpailussa on kaksi sarjaa:
1. Soitinmusiikkisävellys
2. Laulumusiikkisävellys

*Kilpailun voittajasävellykset esitetään mahdollisuuksien
mukaan Sibelius-lukiossa järjestettävässä konsertissa tai
muissa tilaisuuksissa lukuvuoden 2017–2018 aikana. Sellaiset
sävellykset voidaan esittää, jotka on mahdollista toteuttaa
koulun olosuhteissa.

*Säveltäjä voi olla yksi henkilö tai ryhmä.

5 KILPAILUN TUOMARISTO

Terveisin,
					Mika Ahorinta

*Sävellyksen esityskokoonpano on vapaa.

Sibelius-lukion tuki ry:n puheenjohtaja

SÄVELLYKILPAILUN SÄÄNNÖT
Säännöt kokonaisuudessaan sekä ilmoittautumislomake
osoitteessa
http://www.sibeliuslukiontuki.fi
1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
*Sibelius-lukion tuki ry

*Säveltäjä päättää itse, kumpaan sarjaan osallistuu. Säveltäjä voi
osallistua kilpailuun korkeintaan kahdella sävellyksellä.
*Sävellyksen musiikinlaji on vapaa.

*Sävellyksen tekstin kieli on vapaa.
*Jos säveltäjä käyttää teoksessa tekijänoikeuslain nojalla suojattua tekstiä, tulee hänellä olla oikeudenomistajan lupa tekstin
käyttämiseen.
*Sävellys voi sisältää yhden tai useamman osan. Kilpailuteoksen
enimmäiskesto on kuusi (6) minuuttia.
*Soitinmusiikkisävellyksessä voi olla lauluääni mukana ei-solistisena instrumenttina. Kilpailuun osallistuva laulusävellys voi
olla säestyksetön a cappella tai soitinsäestyksellinen.
*Sävellys toimitetaan nuotteina ja/tai äänitteenä.

2 KILPAILUN LUONNE JA AIKATAULU
*Kilpailun nimi on Sibelius-lukion Suomi 100 sävellyskilpailu
*Kilpailun tavoitteena on kannustaa Sibelius-lukion opiskelijoita opiskelijoita säveltämään.
*Sävellyskilpailu alkaa ke 10.5.2017 ja päättyy ma 23.10.2017
klo 14.00.

*Kilpailuun toivotaan mahdollisimman valmiiksi sävellettyjä
(soitinnus, stemmat) teoksia. Sävellyksen ei tarvitse olla sovituksen osalta kuitenkaan täysin valmis. Kilpailu tarjoaa palkituille säveltäjille mahdollisuuden työskennellä ammattilaisen
kanssa sovituksen loppuun saattamiseksi.
4 KILPAILUN PALKINNOT

*Kilpailu on avoin kaikille em. kilpailuaikana Sibelius-lukion
opiskelijana oleville, huom., siis myös kevään 2017 ylioppilaille.

*Kilpailussa jaetaan rahapalkintoja ym. Lisäksi ammattisovittajat työstävät mahdollisuuksien mukaan ja säveltäjän niin
halutessa yhdessä säveltäjän kanssa voittajasävellysten sovitukset valmiiksi.

*Tuomariston valitsemat voittajasävellykset julkistetaan ja
palkitaan 8.12.2017 Sibelius-lukion suomalaisen musiikin
päivän juhlassa.

*Kummankin sarjan osalta tuomaristo määrittelee, kuinka
monta sävellystä palkitaan. Ryhmän toimiessa säveltäjänä esim.
rahapalkinto jaetaan ryhmäläisten kesken.

*Kilpailutoimikunta asettaa tuomariston.
6 KILPAILUSÄVELLYSTEN TOIMITTAMINEN
*Kilpailuun osallistuvien sävellysten nuotit ja/tai ääninauha
toimitetaan anonyymisti, nimimerkillä varustettuna Sibelius-lukioon osoitteella
Sibelius-lukio/ Sävellyskilpailu/ Päivi Nummela
Liisankatu 13
00170 Helsinki
*Kilpailuteokset tulee toimittaa Sibelius-lukion kansliaan tai
suoraan Päivi Nummelalle viimeistään ma 23.10.2017 klo
14.00. Postitettaessa postileiman päiväys riittää. Myöhemmin
toimitettuja sävellyksiä ei huomioida. Kilpailuun toimitetut
aineistot palautetaan pyynnöstä. Mikäli säveltäjä osallistuu
kilpailuun kahdella teoksella, kumpikin niistä on toimitettava
erillisessä kirjekuoressa.
*Kilpailuun osallistuvan materiaalin tulee olla kokonaisuudessaan selkeästi puhtaaksikirjoitettuna nuottipaperille joko käsin tai koneella ja/tai elektronisessa muodossa. Säveltäjän tulee ilmoittaa sävellyksen yhteydessä erillisellä
paperilla sävellyksen nimi ja tieto, mihin kilpailusarjaan
sävellys osallistuu, ja merkitä nimimerkillään kilpailusävellyksensä jokainen nuottisivu ja/tai CD-R-levy, muistitikku tai
vastaava. Sanoittajan nimi ilmoitetaan vain ilmoittautumislomakkeessa. Mikäli sävellyksen kieli on muu kuin suomi,
tulee säveltäjän toimittaa sävellyksen mukana suomenkielinen käännös tai tiivistelmä siitä.
*Kilpailumateriaaliin tulee liittää säveltäjän nimimerkillä
merkitty suljettu kirjekuori, joka sisältää ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumislomake löytyy esitteestä tai internetistä osoitteessa http://www.sibeliuslukiontuki.fi
7 KILPAILUUN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT
*Kilpailuun liittyviin tiedusteluja voi lähettää sähköpostilla
osoitteeseen sibeliuslukiontukiry@gmail.com

		

SIBELIUS-LUKION SUOMI 100 VUOTTA
SÄVELLYSKILPAILU 10.5.–23.10.2017
Ilmoittautumislomake
http://www.sibeliuslukiontuki.fi

ISKIKÖ IDEA? SYTTYIKÖ SÄVEL?

Täytä ilmoittautumislomake. Laita se kirjekuoreen ja kirjoita kuoren päälle kilpailussa käyttämäsi nimimerkki. Sulje kirjekuori ja liitä se sävellyksesi mukaan. Merkitse
samalla nimimerkillä sävellyksesi jokainen nuottisivu ja/tai CD-R-levy, muistitikku
tai vastaava. Kuori avataan, kun voittajasävellykset on päätetty, jolloin selviää, kuka
sävellykset on tehnyt.

SYTYTÄ SÄVELET SOIMAAN
USKALLA INNOSTUA JA OTA OSAA

Säveltäjä voi osallistua kilpailuun yksin tai ryhmän jäsenenä kahdella sävellyksellä.
Täytä jokaista sävellystä varten oma ilmoittautumislomake ja käytä eri nimimerkkiä.

SIBELIUS-LUKION
SUOMI 100 VUOTTA

1 Nimimerkki: ” ________________________________________________”
2 Kilpailusarja (rasti)

1. Soitinmusiikkisävellys
2. Laulumusiikkisävellys

(
(

ISKE IDEAT ILMOILLE

)
)

3 Sävellykseni nimi: ________________________________________________________

SÄVELLYSKILPAILU

4 Säveltäjän nimi ja syntymäaika (jos sävellysryhmä, kaikkien nimet ja syntymäajat, yhteyshenkilön ensin):

10.5.–23.10.2017

Nimi ___________________________________s. ______________ (ryhmän yhteyshenkilö)
Nimi __________________________________________________ s. _________________
Nimi __________________________________________________ s. _________________
Nimi __________________________________________________ s. _________________

5 Osoite, puhelinnumero ja sähköposti (tai ryhmän yhteyshenkilön osalta)
Osoite _____________________________________________________________________
Puh. _____________________________Sähköposti ________________________________

6 Sanoittaja, jos sävellyksessä on tekstiä, Nimi: __________________________________
7 Olen saanut sanoittajalta luvan käyttää hänen tekstiään sävellyksesssäni
rasti ( ) Täytä vain, jos sanoittaja on eri kuin säveltäjä.
8 Kokoonpano sävellykseni esitystä varten: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9 Sävellyksen (nuotit/ äänite) palauttaminen kilpailun jälkeen (rasti)
Haluan kilpailun jälkeen sävellykseni takaisin
En halua kilpailun jälkeen sävellystäni takaisin

(
(

)
)

10 Kilpailusävellyksen toivotaan oleva mahdollisimman valmis esitettäväksi, mutta
kilpailun palkinnon osana saat mahdollisuuden työstää sävellyksesi sovitusta
ammattilaisen kanssa. Rasti näistä sävellyksesi kannalta sopivin vaihtoehto
sen varalle, että tulet palkituksi:
Sävellykseni sovitus on vielä keskeneräinen, haluan työstää sitä ammattilaisen kanssa (
Sävellykseni on valmis, mutta haluaisin käydä sen sovitusta läpi ammattilaisen kanssa (
Sävellykseni on valmis. Sovitusta ei välttämättä tarvitse käydä läpi ammattilaisen kanssa(

)
)
)

Kiikuta kisatuotos koulun kansliaan
viimeistään 23.10.2017 klo 14.00.

11 Päiväys ja säveltäjän (tai ryhmän yhteyshenkilön) allekirjoitus
Päiväys _______ . _______ . 2017 ___________________________________________
			
Allekirjoitus

ni

En

017

K2

