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Turku Jazz Orchestran big band -sävellyskilpailu 
varsinaissuomalaisille säveltäjille 
 
Turku Jazz Orchestra järjestää ensimmäistä kertaa big band -sävellyskilpailun varsinaissuomalaisille ja 
seudulla vaikuttaville säveltäjille. Kilpailun kautta Turku Jazz Orchestra nostaa esiin varsinaissuomalaisten 
musiikin alan ammattilaisten monipuolista osaamista. 
 
Finalisteista päättää Turku Jazz Orchestran asettama esiraati, johon kuuluvat orkesterin taiteellinen johtaja 
ja kapellimestari Vel lu  Halkosalmi sekä vibrafonisti Sever i  Pyysalo . Kilpailun finaali 
on keskiv i ikkona 3.2.2016 Logomon Logi 3 -salissa (Köydenpunojankatu 14, Turku) klo 19.00. 
 
Voittajista päättää illan aikana kolmihenkinen raati. Tuomariston puheenjohtana toimii jazzmuusikko ja 
vuonna 2015 Teosto-palkittu Mikko Hass inen sekä jäseninä Flame Jazzin puheenjohtaja Juss i  
Fredr iksson ja Severi Pyysalo. Illan aikana myös yleisöllä on mahdollisuus äänestää suosikkiaan. 
 
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto, Musiikin edistämissäätiö ja Soitin Laine tukevat 
kilpailua. 
 

Ki lpai lun säännöt 
 

1 .  Kilpai lun osa l l istu jat  
• Kilpailuun voivat osallistua varsinaissuomalaiset sekä alueella vaikuttavat säveltäjät aikavälillä 1.6.-

26.11.2015. 
• Kilpailija voi asua myös muualla Suomessa, mutta hänellä tulee olla selkeät yhteydet Varsinais-

Suomeen (esim. on kotoisin maakunnasta). 
• Kilpailijoiden tulee esitellä lyhyesti itsensä ja yhteytensä maakuntaan (maksimissaan yksi A4). 
• Myös alan opiskelijat voivat osallistua kisaan. 
• Kilpailun tuomarit eivät voi osallistua kilpailuun. 

 
2 .  Kilpai lukappale  
• Kilpailukappaleen on oltava ennalta esittämätön. 
• Kukin säveltäjä voi osallistua kilpailuun maksimissaan kahdella teoksella. 
• Kilpailukappaleen tulee olla kestoltaan 4-10 minuuttia. 

 
3 .  Instrumentaat io  
• Instrumentaation tulee olla big bandin vakiokokoonpano 2 alttosaksofonia, 2 tenorisaksofonia, 

baritonisaksofoni, 4 trumpettia, 4 pasuunaa, piano, basso ja rummut sekä kitara). 
• Kaikki vaskien sordiinot sekä flyygelitorvet trumpettien vaihtosoittimina ovat käytettävissä. 
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• Saksofonien vaihtosoittimet ovat käytettävissä: 1. altto (sopraanosaksofoni, huilu, Bb-klarinetti), 2. 
altto (Bb-klarinetti, huilu) ja 1. tenori (huilu) 

• Improvisoituja sooloja voi kirjoittaa seuraaviin stemmoihin: 1. altto, 1. tenori, 2. trumpetti, 2. 
pasuuna, piano, kitara, basso ja rummut 
 

4. Part ituur in  ja  muiden k i lpa i lut ietojen to imittaminen 
• Partituuri (sitomattomana irtopaperiversiona kokoa A4) sekä stemmat tulee toimittaatorsta ih in  

26.11 .2015 (postileiman päiväys) mennessä osoitteella Turun konservatorio/kanslia Linnankatu 
60, 20100 Turku. 

• Kuoreen merkintä ”Turku Jazz Orchestran big band -sävellyskilpailu”. 
• Nuottimateriaali toimitetaan ainoastaan nimimerkillä varustettuna. 
• Mukaan liitetään suljettu kirjekuori, jonka sisälle osallistuja laittaa omat yhteystietonsa: nimi, 

osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä oma esittely (maksimissaan yksi A4). 
 

5 .  Esiraat i  ja  f ina l ist it  
• Finalisteista päättää Turku Jazz Orchestra ry:n asettama esiraati. 
• Esikarsinta suoritetaan anonyymina. 
• Finalisteille ilmoitetaan osallistumisesta loppukilpailuun tammikuun a lkuun 2016 mennessä. 
• Mikäli finalisti on käyttänyt sävellystyössään nuotinnusohjelmaa, hän voi toimittaa ohjelmasta 

otetun MIDI-demon sähköisessä muodossa raadille (pyydetään erikseen, vapaaehtoinen). 
• Kaikki finaaliin hyväksytyt kappaleet tulevat osallistumisen myötä Turku Jazz Orchestra ry:n 

käyttöön. 
 

6 .  Finaal ikonsertt i  ja  vars inainen raat i  
• Konserttiin valitaan mukaan maksimissaan 10 teosta, jotka esittää Turku Jazz Orchestra. 
• Finaalissa kappaleet tuomaroi raati, jonka asettaa Turku Jazz Orchestra ry. 

 
7 .  Palk innot 
• Palkinnot ovat: 1. palkinto 1000 euroa, 2. palkinto 500 euroa ja 3. palkinto 300 euroa. 
• Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin sekä jakaa erilaisia tunnustuspalkintoja. 
• Myös yleisö valitsee suosikkinsa. 

 
8.  Teosten palautus 
• Kilpailuun toimitettuja teoksia ei palauteta. 
• Finaalin ulkopuolelle jääneet teokset voi noutaa Turku Jazz Orchestran toimistolta (Linnankatu 

60, 20100 Turku) helmikuun 2016 loppuun mennessä. 

L isät ietoja:  
Jusu Heinonen, puheenjohtaja, puh. 040 562 1956 
Taija Lähdetie, tuottaja, puh. 044 588 7708 
info@tjo.fi 
www.tjo.fi 
 


