Suomalaisen nykyrunouden sävellyskilpailu Kilven Kuoron 105-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
SÄÄNNÖT
1. Järjestäjä
Kilven Kuoro on helsinkiläinen vuonna 1913 perustettu sekakuoro, jossa laulaa noin 50 aktiivista kuorolaista.
Kuoro viettää 105-vuotisjuhlaansa vuonna 2018. Juhlavuoden kunniaksi Kilven Kuoroyhdistys ry. julistaa valtakunnallisen sävellyskilpailun yhteistyössä Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry.:n (Sulasol) kanssa. Kilpailu
järjestetään 20.4.2016–15.10.2016.
2. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt sekä ulkomailla asuvat henkilöt, jotka
ovat Suomen kansalaisia. Osallistuja voi osallistua korkeintaan kahdella sävellyksellä.
3. Kilpailuteos
Sävellyskilpailussa tärkeässä roolissa on suomalainen nykyrunous: kilpailuteosten tekstien tulee olla suomalaista nykyrunoutta, joka on kirjoitettu ja julkaistu vuoden 2000 jälkeen. Julkaisukanaviksi sopivat niin teokset,
antologiat, lehdet kuin Internet-julkaisut. Osallistuja hankkii itse oikeudet tekstin käyttöön.
Kilpailusävellykset sävelletään sekakuorolle a cappella. Teoksessa voi olla kuoroääniä neljästä (SATB) kahdeksaan (SSAATTBB).
Kilpailusävellysten kieli on suomi tai ruotsi (ruotsinkielisistä teksteistä sävellyksen mukaan on liitettävä tekstin
suomennos). Sävellysten tulee olla ennen julkaisemattomia ja ennen esittämättömiä sekä kestoltaan minimissään kolme minuuttia ja maksimissaan viisi minuuttia. Teoksen kesto merkitään partituuriin.
4. Esitys-, levitys- ja tekijänoikeudet
Kilven Kuoro varaa itselleen teosten kantaesitysoikeuden ja levytysoikeuden 31.12.2020 saakka.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa teoksista kopioita kilpailun tuomaristoa varten, omaan käyttöönsä sekä
kolmansille osapuolille teosten harjoittamista ja esittämistä varten.
Tekijänoikeudet jäävät tekijöille.
5. Palkinnot
Kilpailun palkintosumma on yhteensä 3000 euroa. Tuomaristo päättää summan jakamisesta.
Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. Palkinnoille anotaan verovapautta Suomessa.
6. Kustantaminen
Sulasol kustantaa ja julkaisee kilpailun palkitut teokset, mikäli säveltäjä niin haluaa.

7. Tuomaristo
Tuomariston puheenjohtajana toimii Kilven Kuoron taiteellinen johtaja Hanna Remes. Puheenjohtajan lisäksi
tuomaristossa on kolme jäsentä.
Mikäli äänestystilanteessa tuomariston äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Tuomariston sihteeri on Kilven Kuoroyhdistyksen jäsen Sami Hautakangas ilman äänioikeutta.
8. Kilpailun aikataulu
Kilven Kuoron sävellyskilpailu julkistetaan 20.4.2016. Kilpailuteosten viimeinen toimituspäivä on 15.10.2016.
Myöhemmin toimitettuja teoksia ei huomioida.
Tuomariston valitsemat kilpailuteosten parhaat kantaesitetään Kilven Kuoron 105-vuotisjuhlakonsertissa 6. lokakuuta 2018. Konsertin yhteydessä jaetaan myös sävellyskilpailun palkinnot. Palkittavat säveltäjät kutsutaan
konserttiin.
9. Kilpailuteosten toimittaminen
Säveltäjän on valittava nimimerkki; kilpailuteokset toimitetaan nimimerkillä ja kilpailuaineiston jokainen sivu merkitään nimimerkillä. Kilpailuteoksessa ei saa olla näkyvissä mitään säveltäjän tunnistetietoja. Sen sijaan runoilijan nimi ja julkaisu, josta runo on poimittu, tulee ilmoittaa.
Sävellykset toimitetaan nimimerkillä varustettuna joko
1) sähköpostitse pdf-tiedostona osoitteeseen savellyskilpailu@kilvenkuoro.fi (otsikkokenttään merkintä ”Sävellyskilpailu”)
tai
2) kirjeitse osoitteeseen
Kilven Kuoroyhdistys ry. / Sävellyskilpailu
Jukolankatu 26
05830 Hyvinkää
Kilpailuaika päättyy 15.10.2016. Postileiman päiväys riittää. Sähköpostitse palautettavien kilpailutöiden tulee
olla perillä viimeistään palautuspäivänä klo 23.59. Järjestäjä ei vastaa myöhästymisistä. Tieto sähköpostitse ja
kirjeitse lähetetyn kilpailuteoksen vastaanottamisesta lähetetään kilpailijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Materiaali toimitetaan aineistona, jossa on oltava mukana:



nuotinnusohjelmalla kirjoitettu tai selkeästi puhtaaksikirjoitettu partituuri neljänä kappaleena tai sähköpostin
liitetiedostona,
suljettu kirjekuori, jonka päälle on kirjoitettu säveltäjän nimimerkki, tai sähköpostitoimituksissa viestikenttään
kirjattuna nimimerkki. Palautuksen yhteydessä tulee kertoa seuraavat tiedot:
o säveltäjän nimi ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä kansallisuus ja/tai vakituinen
asuinvaltio.



säveltäjän vakuutus, että säveltäjällä on lupa käyttää teoksessa olevaa tekijänoikeuslain nojalla suojattua
tekstiä. Myös jäljennös tekstin oikeudenomistajan allekirjoittamasta luvasta tai sähköpostiviestistä käy, tai
vakuutuksen voi merkitä nuottiin.

Tuomaristo saa tietoonsa osallistuneiden säveltäjien nimet vasta, kun kilpailun tulokset on päätetty.
Kilpailuun lähetettyjä aineistoja ei palauteta. Järjestäjä ei korvaa kilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kuluja.
10. Kilpailuun liittyvät tiedustelut
Lisätietoja sävellyskilpailusta antaa Kilven Kuoron taiteellinen johtaja Hanna Remes, hanna.remes@evl.fi.
11. Muuta
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin. Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset kilpailua
koskevat erimielisyydet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta.
www.kilvenkuoro.fi/
www.facebook.com/KilvenKuoro/
www.twitter.com/KilvenKuoro

