Lugupeetud fotograafid ja operaatorid!
Järgnevalt saadan pisut korralduslikku infot, mis puudutab tantsupeo etendusi ning
laulupidu. Tuletan meelde, et reedel, 30. juunil kl 12.30 tutvustame jäädvustamise võimalusi
lauluväljakul, kuhu te olete väga oodatud.
Roheline pressikaart annab õiguse võtta osa pressiüritustest, jäädvustada meie poolt
erinevate osapooltega kokku lepitud aegadel peo ettevalmistusi - külaliste saabumine,
kollektiivide majutamine koolides jms. Lisaks ka tantsupeo peaproovi ja tantsupeo etendusi,
rahvamuusikute kontserti ja laulupidu.
Tähelepanu! Laulu- ja tantsupeo ning rongkäigu toimumise ajal ei ole peoalal ning rongkäigu
piirkonnas turvalisuse kaalutlustel lubatud lennutada droone.
Roheline pressikaart annab lisaks peopaikade üldalale õiguse pildistada-filmida etteantud
fotoaladel. Mõningad juhised seoses jäädvustamise võimalustega:
XII noorte laulupidu, Tallinna lauluväljak
Laulupeo jäädvustamiseks on esinejate alale loodud eraldi fotoalad, kuhu pääseb koos
fototiimi saatjaga kogunemispunktist.
Fotoalad ja kogunemispunktid sinna pääsemiseks:
● publiku esimeste (A-sektori) pingiridade vahekäikudes asuvas fotoalas –
kogunemispaik on piletiala väravas, C1 sektori sissepääsu juures (kaardil nr 1);
● fotopoodium helipuldi taga - kogunemispunkt on piletiala väravas, C1 sektori
sissepääsu juures (kaardil nr 1), pildistama pääseb elava järjekorra alusel;
● laulukaare lüüside ees asuvas fotoalas – kogunemispunkt on laulukaare taga,
Postimehe telgi juures (kaardil nr 2);
● tuletorn – kogunemispunkt on tuletorni värava juures (kaardil nr 3);
Kogunemispunktidest pääseb fotoaladele kontserdi ajal orienteeruvalt iga 10 minuti järel.
Tulenevalt asjaolust, et fotoalade mahutavus on piiratud (näiteks tuletorn mahutab 5-6
inimest korraga), ei pruugi igal ajal soovitud fotoalale pääsemine võimalik olla. Seetõttu
soovitame jälgida kava ning soovitud fotoalale liikuda piisava ajavaruga! Tuletorni pääseb
peale laulupeo alguses toimuvat tuletseremooniat, kui tule torniviijad on tornist lahkunud.
Palume jälgida, et jäädvustamine ei häiriks esinejaid ega publikut. Palume lugude ajal vältida

liikumist. Eriline tähelepanu A-sektori pingiridade ees pildistades/filmides, kus
jäädvustamine on võimalik kükitades, et mitte publiku vaadet piirata. Palume ka arvestada,
et tegemist on piduliku sündmusega ning riietuda vastavalt.

XII noorte tantsupidu, Kalevi staadion
Pildistamine-filmimine on võimalik publikualal ning läänetribüünist vasakul staadioniservas
asuval fotoalal. Fotoala on maha märgitud, palume jääda etteantud piiridesse, et mitte
takistada esinejaid.
Tantsupeo etendustel on pingiridade vahekäigud tantsijate kasutuses, vahekäikudes
pildistamine on võimalik koostöös turvatöötajatega ning vastavalt nende juhistele. Et mitte
häirida tantsijate peale- ja mahaminekuid, saab vahekäikudes viibida lühiajaliselt.
Fotografeerimine ei tohi segada esinejaid ja etendust ning samuti palume vältida tegevusi,
mis publikut võivad segada. Publikualalt staadionile esinejatealale väljumine ei ole lubatud.
Rahvamuusikapidu Poolamäel
Rahvamuusikapeo tasuta kontsert toimub Poolamäe pargis 1. juulil kell 15.00 – 17.30.
Jäädvustamine on võimalik publikualalt, lavale ja esinejate alale ligipääs puudub.

Täpsem info:
e-post foto@laulupidu.ee
Berit Neuhaus, tel 525 4704
Eriprojektid Birgit Rae, tel 5817 1069

