
   
 

BIG	  BAND	  -‐FANFAARISÄVELLYSKILPAILU	  2018	  
  

Suomen	   Big	   Band	   -‐yhdistys	   ja	   Elojazz-‐festivaali	   järjestävät	   ensimmäistä	   kertaa	   big	  
band	  -‐fanfaarisävellyskilpailun	  elokuussa	  2018.	  Kilpailun	  tarkoituksena	  on	  löytää	  big	  
band	   -‐kokoonpanoille	   käyttökelpoista	   uutta	   materiaalia	   erilaisiin	   juhlallisiin	  
tilaisuuksiin.	  
	  
Kilpailu	  järjestetään	  kaksivaiheisena:	  	  
	  

1. Kilpailuun	  osallistuvat	  teokset	  toimitetaan	  15.5.2018	  mennessä	  PDF-‐
muodossa	  osoitteeseen	  laura	  (at)	  oulunjuhlaviikot.fi.	  Esiraati	  valitsee	  finaaliin	  
pääsevät	  teokset.	  

2. Loppukilpailu	  järjestetään	  Elojazz-‐festivaalin	  yhteydessä	  Oulussa	  su	  5.8.2018.	  
Konsertissa	  tuomaristo	  valitsee	  kolme	  palkittavaa	  teosta,	  jotka	  esittää	  Oulu	  
All	  Star	  Big	  Band.	  

Teokset	  kilpailevat	  anonyymisti	  alkukarsintavaiheessa,	  mutta	  finaalikonserttiin	  
pääsevien	  teosten	  säveltäjät	  julkistetaan.	  	  

	  	  
KILPAILUN	  SÄÄNNÖT:	  	  
	  

1. Kilpailuun	  voi	  osallistua	  kuka	  tahansa	  musiikin	  tekijä,	  paitsi	  kilpailun	  
tuomarit.	  	  

2. Kilpailukappaleen	  on	  oltava	  ennalta	  esittämätön.	  Kukin	  säveltäjä	  voi	  
osallistua	  kilpailuun	  enintään	  kahdella	  teoksella.	  

3. Kilpailukappaleen	  tulee	  olla	  kestoltaan	  30–60	  sekuntia.	  Instrumentaatio	  on	  
big	  bandin	  vakiokokoonpano:	  	  

-‐	  2	  alttosaksofonia,	  2	  tenorisaksofonia,	  baritonisaksofoni	  
-‐	  4	  trumpettia,	  4	  pasuunaa	  
-‐	  piano,	  basso,	  rummut,	  kitara	  
Kaikki	  vaskien	  sordiinot	  sekä	  flyygelitorvet	  trumpettien	  vaihto-‐
soittimina	  ovat	  käytettävissä.	  (Huom.	  ei	  saksofonien	  sivusoittimia!)	  

4. Partituuri	  sekä	  stemmat	  (PDF-‐muodossa)	  tulee	  toimittaa	  nimimerkillä	  
varustettuna	  15.5.2018	  mennessä	  osoitteeseen	  	  
laura	  (at)	  oulunjuhlaviikot.fi.	  	  Mukaan	  liitetään	  omat	  yhteystiedot:	  nimi,	  
osoite,	  puhelinnumero	  ja	  sähköpostiosoite.	  

5. Palkinnot:	  1.	  palkinto	  1	  000	  €,	  2.	  palkinto	  650	  €	  ja	  3.	  palkinto	  350	  €.	  
Tuomaristolla	  on	  oikeus	  jakaa	  palkinnot	  toisinkin	  sekä	  jakaa	  myös	  erilaisia	  
tunnustuspalkintoja.	  	  



   
 

6. Finalisteille	  ilmoitetaan	  osallistumisesta	  loppukilpailuun	  31.5.2018	  
mennessä.	  

7. Tuomaristo	  valitsee	  finaaliin	  pääsevät	  teokset,	  jotka	  esittää	  Oulu	  All	  Star	  Big	  
Band	  (OASBB).	  

8. Finaalissa	  kappaleet	  arvostelee	  tuomaristo,	  jonka	  asettaa	  Elojazz-‐festivaali	  ja	  
Suomen	  Big	  Band	  -‐yhdistys.	  

9. Kaikki	  finaaliin	  hyväksytyt	  teokset	  tulevat	  osallistumisen	  myötä	  Suomen	  Big	  
Band	  -‐yhdistyksen	  käyttöön	  ja	  ne	  tulevat	  olemaan	  ladattavissa	  yhdistyksen	  
nettisivulla.	  

10. Kilpailuun	  toimitettuja	  teoksia	  ei	  palauteta.	  
	  
Lisätiedot:	  
Kari	  Kuivamäki	  
+	  358	  40	  508	  0302	  
	  

 


