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SenioriMestarit 2019 -laulukilpailun säännöt 

1. Laulukilpailu on avoin kaikille 50 vuotta täyttäneille (16.7.2019 mennessä).
2. Kilpailussa on sekä naisten että miesten sarja.
3. Voit osallistua vain joko SenioriMestarit 2019 -kilpailuun tai IskelmäMestarit 2019 -
kilpailuun, et molempiin. 
4. Kilpailussa lauletaan suomenkielisiä iskelmäkappaleita.
5. Laulukilpailun esikarsintavaiheen kautta on mahdollisuus päästä osallistumaan 
laulukilpailuun ja tulla valituksi Iskelmäviikolla käytäviin semifinaaliin ja finaaliin. 
Esikarsintojen kilpailukappaleet lauletaan ko. illan karaokelevyiltä. Lisäksi vuoden 2018 
finaalin karsintaan päässeet (ei voittajat) saavat kutsun semifinaaliin ilman karsintaa.
6. Kilpailun semifinaali on tiistaina 16.7. klo 10.00 alkaen Kiurusalissa. (Lähteentie 10 A) 
Semifinaalissa lauletaan yksi omavalintainen kappale karaokelevyiltä. Semifinaalin ja 
finaalin karsinnan kappaleet ovat nähtävissä Iskelmäviikon sekä Monkey Music Oy:n 
nettisivuilla viimeistään 30.4.2019.
7. Finaalin karsinta (10 nais- ja 10 mieskilpailijaa) lauletaan keskiviikkona 17.7. klo 14.00 
alkaen IskelmäAreenalla. Finaalin karsinnassa lauletaan yksi omavalintainen kappale 
karaokelevyiltä. Huom! Finaalin karsinnan kilpailukappale ei saa olla sama kuin 
semifinaalin kappale! 
8. Finaalin ensimmäinen kierros(5 nais- ja 5 mieskilpailijaa) lauletaan torstaina 18.7. klo 
14.30 alkaen IskelmäAreenalla (suora radiointi Järviradiossa)
Finaalin toisella kierroksella on mukana 3 nais-ja 3 mieskilpailijaa!
Finalistien tulee valmistautua laulaman kaksi kappaletta orkesterin säestyksellä. Kilpailijat 
valitsevat kappaleensa ennalta määrätyiltä kappalelistoilta. Kappaleet sävellajeineen ovat 
nähtävissä Iskelmäviikon nettisivuilla (laulukilpailu/SenioriMestarit) viimeistään 31.3.2019. 
Kilpailijat harjoittelevat kappaleensa orkesterin kanssa ennen finaalia. 
Huom! Kumpikaan finaalin kilpailukappaleista ei saa olla sama, jonka lauloit keskiviikkona 
finaalin karsinnassa! Kilpailijan täytyy siis valmistautua kolmeen eri kilpailukappaleeseen.  
9. Kilpailun voittajat palkitaan rahapalkinnolla ja kaikki finalistit tuotepalkinnoilla. 
10. Kilpailijoille ei makseta matka- tai majoituskorvauksia.
11. Semifinaaliin valittujen tulee vahvistaa osanottonsa ja ilmoittaa semifinaali 
kappaleensa 30.6.2019 mennessä sähköpostilla tai tekstiviestinä (tarkemmat tiedot jatkoon 
valituille kilpailijoille lähetettävässä kutsussa).
12.Kaikki Semifinaaliin osallistuvat laulajat lunastavat ennen semifinaalia Kilpailija-
rannekkeen (30 €), jolla pääsee kaikkiin IskelmäAreenan tapahtumiin koko 
Iskelmäviikon ajan. Samassa yhteydessä he saavat Olvi-tuotepaketin.
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