
KANGASNIEMEN MUSIIKKIVIIKOT 

 

Kangasniemen laulukilpailun säännöt 2022 

1. Kilpailun tiedot  
Kilpailun nimi on Kangasniemen laulukilpailu.  
Sen järjestää Kangasniemen Musiikinystävät ry 15.-16.7.2022.  
 

2. Osallistumisoikeus  
Kilpailuun voivat osallistua Suomen kansalaiset. Kilpailu on ikärajaton.  
Kangasniemen laulukilpailun aiemmin voittanut laulaja ei voi osallistua kilpailuun.  
 

3. Ilmoittautuminen  
Kilpailun esikarsintaan ilmoittaudutaan sähköpostitse 8.4.2022 mennessä lähettämällä osoitteeseen 
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi seuraavat dokumentit:  
 

- kilpailun ilmoittautumislomake täytettynä 
- laulajan lyhyt esittelyteksti (enintään 800 merkkiä) ja valokuva 
- tallenne liitetiedostona tai linkkinä esim. YouTubeen tai muuhun yleiseen videopalveluun, joka 

sisältää esikarsintaohjelman 
 
Esikarsinnan ohjelmisto: 

- yksi suomalaisen säveltäjän laulu (Lied)  
- yksi ooppera-aaria 

Huom! Tallenteeseen tulee päästä ilman erillistä rekisteröitymistä tai salasanaa.  
 
Ilmoittautumislomake on ladattavissa osoitteessa www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi  
 
Sitä voi myös tiedustella osoitteesta: 
Kangasniemen Musiikkiviikot  
Irene Spännäri  
info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi  
irene.spannari@kangasniemi.fi  
 
Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi  
puh. 040 5964692 
 
Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellisen johdon valitsema esikarsintaraati valitsee tallenteiden 
perusteella kilpailun alkuerään enintään 16 kilpailijaa.  
 
Kilpailuun hyväksytyille lähetetään kirjallinen ilmoitus 2.5.2022 mennessä.  
 

4. Kilpailun aikataulu  
Varsinaisessa kilpailussa on kaksi erää, alkukilpailu ja loppukilpailu.  
Alkukilpailu pidetään perjantaina 15.7.2022 klo 17 Kangasniemi-salissa ja loppukilpailu lauantaina 
16.7.2022 klo 19 Kangasniemen kirkossa.  
Sekä naiset että miehet kilpailevat samassa sarjassa. Kilpailijoiden esiintymisjärjestys valitaan arvalla ja 
samaa järjestystä noudatetaan sekä alku- että loppukilpailussa. Molemmat kilpailuerät ovat yleisölle 
avoimia. 
 
Loppukilpailuun tuomaristo valitsee pääsääntöisesti 6 kilpailijaa. 
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5. Kilpailun ohjelmisto  

Alkukilpailun ohjelmisto:  
- kaksi Liediä, joista vähintään toisen tulee olla suomalaiselta säveltäjältä 
- yksi ooppera-aaria. 

 
Loppukilpailun ohjelmisto:  

- kaksi ooppera-aariaa 
 
Loppukilpailun aariat tulee olla keskeistä oopperaohjelmistoa, joihin on saatavilla orkesterimateriaalit. 
 
Alku- ja loppukilpailussa tulee olla eri ohjelma. Kaikki kilpailukappaleet on esitettävä ulkoa ja alkukielellä. 
Teosten esitysjärjestyksen kilpailija voi päättää itse.  
Kilpailun johdolla on oikeus pyytää muutoksia kilpailijan ilmoittamaan ohjelmistoon. 
 

6. Kilpailun palkinnot  
I palkinto 6.000 euroa  
II palkinto 3.500 euroa  
III palkinto 2.000 euroa  
Tuomariston päätöksellä palkinnot voidaan jakaa myös toisin. Jokin palkinto voidaan jättää jakamatta.  
 

7. Kilpailun tuomaristo  
Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellinen johto valitsee tuomariston. Tuomariston kokoonpano saattaa 
muuttua kilpailuerien välillä.  
 

8. Kilpailun pianistit  
Kilpailija voi käyttää Kangasniemen laulukilpailun pianistia. Kilpailijoille järjestetään mahdollisuus lyhyeen 
yhteisharjoitukseen pianistin kanssa alkukilpailupäivänä Musiikkiviikkojen johdon myöhemmin 
vahvistamien aikataulujen mukaan. Jos kilpailija käyttää omaa pianistia, tulee hänen vastata itse tästä 
aiheutuvista kustannuksista.  
 

9. Kilpailun orkesteri 
Loppukilpailussa kilpailijoiden kanssa esiintyy Kuopion kaupunginorkesteri kapellimestari Mikko Franckin 
johdolla. 
Loppukilpailupäivänä kilpailijoilla on yhteisharjoitus orkesterin kanssa. 
 

10. Tallenteet  
Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus kuvata ja äänittää (mm. televisiointi ja radiointi, internet), ja 
valokuvata kilpailuesityksiä sekä tehdä niistä ääni- ja kuvatallenteita ilman osallistujille tai heidän 
pianisteilleen maksettavia korvauksia.  
 

11. Kilpailun johto  
Kangasniemen Musiikkiviikkojen taiteellinen johto valvoo sääntöjen noudattamista ja sillä on yksinoikeus 
niiden tulkitsemiseen. Kilpailija, joka ei noudata sääntöjä voidaan sulkea pois kilpailusta.  
Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. 


