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SISSEJUHATUS
SA Eesti Kontsert asutajaks on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.
Eesti Kontserdi eesmärk on alal hoida ja arendada Eesti muusikakultuuri. Eesti Kontserdi
põhiülesanne on korraldada kontserte, loengkontserte, muusikaetendusi, festivale, konkursse,
haridus- ja kultuurialaseid projekte; aidata kaasa muusikakultuurialase teadlikkuse kasvatamisele.
Eesti Kontsert korraldab Eesti muusikakollektiivide, ansamblite ja solistide esinemisi Eestis ja välismaal
– loob võimalusi eesti muusika ekspordiks. Korraldab välisesinejate ja -kollektiivide kontserte Eestis.
Eesti Kontsert tellib heliloojatelt uut heliloomingut ja korraldab uudisloomingu esiettekandeid.
Eesti Kontserdi juures resideerib kaks kollektiivi: Rahvusmeeskoor (asutatud aastal 1944)
ja vanamuusikaansambel Hortus Musicus (asutatud aastal 1972). SA Eesti Kontsert on
riigietendusasutuse Eesti Kontsert (asutatud aastal 1989) järglane, organisatsiooni eelkäijaks
oli ENSV Filharmoonia. Sihtasutusel on iseseisev eelarve, arveldused tehakse läbi riigikassa.
Eesti Kontserdi tegevuse keskmeks on viis polüfunktsionaalset ja hea tehnilise varustusega kontserdimajakontserdikeskust. Eesti Kontserdi omanduses on Pärnu kontserdimaja ja Jõhvi kontserdimaja, kasutuses
Vanemuise kontserdimaja, Estonia kontserdisaal ning Peterburi Jaani kirik.Tegevusega viies kontserdikeskuses
muudab Eesti Kontsert kvaliteetse kultuurielamuse igale Eesti elanikule igapäevaselt ja mugavalt
kättesaadavaks. Eesti Kontsert korraldab aastas keskmiselt 1000 kontserti ning mitmeid festivale üle Eesti.

EESTI KONTSERT EESTI KULTUURIELUS
Eesti Kontsert on kogu Eestit hõlmav kontserdikorraldaja, kelle tegevus rajaneb neljal kontserdimajal Eestis
ja ühel kontserdisaalil Venemaal (Jaani kirik). Lisaks korraldab Eesti Kontsert kontserte enam kui sajas
kontserdipaigas üle Eesti ning festivale paljudes Eesti linnades.
Ulatuslikule geograafilisele kohalolekule lisaks pakub Eesti Kontsert mitmekesist muusikaproduktsiooni
laias žanrivalikus. Aastas korraldab Eesti Kontsert üle tuhande kontserdi, mille valik ulatub vanamuusikast
nüüdismuusikani, kammermuusikast ooperi ja oratooriumini, džässist popmuusikani.
Eesti Kontsert on väheseid suurte välismaiste tippkollektiivide (sümfooniaorkestrid, ooperiteatrid, koorid)
kutsujaid Eestis, tänu kellele saab siinne publik osa maailma muusikakultuurist selle kõige kõrgemal tasemel.
Eesti Kontsert on kohalike omavalitsuste suurim kontserdikorralduspartner ja viib Eesti eri piirkondadesse
kvaliteetseid kultuurisündmusi, tõstes sellega piirkonna kultuurilist ja majanduslikku väärtust.
Aktiivse ja mahuka kontserdi- ja majandustegevuse tõttu koosneb riigi suurim kontserdikorralduse eelarve u
50% ulatuses riigitoetusest ning 50% ulatuses omatulust. Eesti Kontserdil on otsene töökohustus naaberriigis
Venemaal, aga tegevus on laienenud ka paljudesse teistesse riikidesse. Selle tulemusena toimub 10%
kontsertidest eduka ekspordina üle maailma.
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EESTI KONTSERDI
VISIOON, MISSIOON JA
VÄÄRTUSED
Visioon
Eesti Kontsert on Eesti suurim kontserdikorraldaja,
püsivalt kõrge tasemega rahvusvahelise
kultuuriteenuse pakkuja Eestis ning Eesti muusika
ja interpreetide esitleja välismaal, kes on võimeline
tagama suure publikuhuvi ja oma kaubamärgi
usaldusväärsuse. Eesti Kontsert on pidevas arengus
ja laieneb uutele turgudele, olles saavutanud
rahvusvahelise mõõtme ning tunnustuse.
Missioon
Eesti Kontsert väärtustab kodumaist heliloomingut,
säilitab ja arendab eesti muusikakultuuri.
Eesti Kontsert korraldab kõrgetasemelisi
kontserte kõikjal Eestis ja välismaal, millest
suur osa on koolikontserdid ja lastele suunatud
muusikaprojektid. Eesti Kontsert on usaldusväärne
ja loominguline tööandja ning koostööpartner nii
Eesti kui välismaistele interpreetidele, heliloojatele
ja muusikaorganisatsioonidele. Eesti Kontsert hoiab
ja suurendab oma publikut.
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Väärtused
Loovus. Eesti Kontsert pakub nii Eesti kui rahvus
vahelisele publikule pidevalt uut repertuaari, uusi
kontserdivorme ning esinemispaiku.
Rahvusvahelistumine. Eesti Kontserdil on olemas
võimekus, tahe ja tegevusplaan, et tegeleda
Eesti muusikute ekspordiga, seda suurendada ja
viljeleda igapäevaselt ka Peterburi Jaani kirikus.
Eesti Kontsert on tulemuslikem Eesti muusikute
eksportija ning maailma tippmuusikute pakkuja
Eesti publikule.
Võimekus. Eesti Kontsert arendab pidevalt oma
infrastruktuuri viie kontserdisaali kaudu. Samuti
arendatakse pädevust ja koostööd, et hõlmata
kontserdigavaga piirkondlikest kontsertidest
rahvusvaheliste projektideni.
Vastutus. Eesti Kontserdi meeskond vastutab
pühendumusega oma töö eest: tagab kvaliteedi nii
artistile kui publikule. Eesti Kontserdil on julgust
võtta vastu uusi väljakutseid.
Maine. Eesti Kontsert hoiab ja kujundab oma
mainet, et olla jätkuvalt atraktiivne nii publiku,
interpreetide, koostööpartnerite kui kolleegide
jaoks.
Meeskonnatöö. Eesti Kontsert saavutab oma suured
eesmärgid ainult tänu heale ja usaldusväärsele
meeskonnatööle.

EESTI KONTSERDI STRATEEGILISED EESMÄRGID
Toetudes väärtustele, raamistavad strateegilised eesmärgid neid ülesandeid ja eesmärke, mille täitmiseks
Eesti Kontsert on loodud. Strateegiliste eesmärkide seadmine võimaldab tõsta fookusesse kõige enam
tähelepanu ja ressurssi nõudvad teemad ning aitab põhjendada igapäevategevusi ja valikuid. Strateegilised
eesmärgid annavad võimaluse täiendada ja laiendada seaduses sõnastatud eemärke ning ülesandeid,
lisaks täpsustada muutunud oludest tingitud tegevusi. Kui nimetatud eesmärgid jäävad soovitud tasemel
saavutamata, jääb saavutamata ka Eesti Kontserdi soovitud mõju.

Strateegilised eesmärgid on
• kõrge kunstiväärtusega kontsertide ja festivalide korraldamine üle Eesti
• kontserdimajade haldamine ja arendamine
• usaldusväärse ja tuntud kaubamärgi hoidmine ning arendamine
• eksport
• organisatsiooni jätkusuutlikkus ja jätkusuutlik majandamine

KÕRGE KUNSTIVÄÄRTUSEGA KONTSERTIDE JA FESTIVALIDE KORRALDAMINE ÜLE EESTI
Kõrge kunstiväärtusega kontsertide ja festivalide korraldamine üle Eesti on Eesti Kontserdi jaoks
kõige tähtsam ülesanne. Eesti Kontsert jätkab 2021. aastani samas mahus professionaalsete ja
kõrge kunstiväärtusega kontsertide ja festivalide korraldamist üle Eesti, tagades senisest suurema
efektiivsuse, mille tulemusena publikuarv kasvab, saalitäituvus suureneb, laieneb kontserdikohtade
valik ning suureneb omatulu osakaal eelarves.
Strateegilise eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused/tulemused
•

Eesti Kontsert korraldab aastas kuni 1000 kontserti üle Eesti ja välismaal, kuni 10 festivali ja rea
mitmekesise valikuga kontserdisarju üle Eesti.

•

Planeeritud kontserdimahu juures suureneb saalitäituvus 3% aastas (baasaasta 2017).
Eesti Kontsert tellib keskmiselt kuni 5 uudisteost aastas.

•

Igal hooajal on 350 koolikontserti, sh noorte- ja lastekontserdid ning muusika õpitoad.

•

Kavandame koostöös kohalike omavalitsustega uusi rahvusvahelise mõõtmega muusikasündmusi ja
festivale, millega suurendame Eesti kui turismisihtkoha konkurentsivõimet.

•

Arvestame kontsertide planeerimisel senisest enam turunõudlust.

•

Loome Eesti heliloojatele ja interpreetidele professionaalsel tasemel töö- ja arenguvõimalusi ning
festivale.
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•

Teeme koostööd Eesti interpreetidega uute ideede leidmiseks ja jätkame koostöös Eesti Interpreetide
Liiduga üleeestilist kontserdisarja Eesti interpreetide jaoks.

•

Toetame noorte muusikalist arengut ning jätkame telekonkursi „Klassikatähed“ korraldamist
koostöös ERR-iga.

•

Pakume eri kontserdisarjades esinemis- ja produtseerimisvõimalusi noortele muusikutele ja
produtsentidele.

•

Analüüsime jooksvalt korraldatavate festivalide atraktiivsust ja põhjendatust.

•

Jätkame resideeriva helilooja projekti.

KONTSERDIMAJADE HALDAMINE JA ARENDAMINE
Eesti Kontsert on eriline organisatsioon, kellel on viis kontserdimaja, mis on piirkondlikud kultuurilised
tõmbekeskused. Eesti Kontserdil on kohustus kõrvuti loomingulise tööga tegeleda kontserdimajade
haldamisega, milles on määrav teenida omatulu oskuslikult majandades. Piirkondliku tõmbekeskuse seisundi
tagab kontserdimaja sisukas programm ning erinevad kultuurilised tegevused, nagu seminarid, konverentsid
ja korporatiivüritused. Eesti Kontsert seisab hea kontserdimajade kaasaegse tehnilise võimekuse eest, mis
omakorda tagab meie konkurentsivõime piirkondades.
Strateegilise eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused
•

tagada lühi- ja pikaajalised investeeringud;

•

teha strateegilist koostööd kohalike omavalitsuste, kogukonna ning kohalike ettevõtjatega;

•

integreerida rahvusvahelised suurprojektid kontserdimajade hooajaprogrammidesse.

USALDUSVÄÄRSE KAUBAMÄRGI TUNTUS, HOIDMINE JA ARENDAMINE
Eesti Kontsert kui kaubamärk on väga väärtuslik – see on pikaajalise ning rohke töö tulemus.
Kaubamärk on sümbol, mis väljendab organisatsiooni töö sisukust ja kvaliteeti. Eesti Kontsert on täna
oma valdkonna usaldusväärseim kaubamärk nii Eestis kui ka välismaal, nii publiku, koostööpartnerite
kui ka artistide jaoks. Eesti Kontserdi kaubamärgi väärtust silmas pidades ja selle all tegutsedes
arendame organisatsiooni kõige paremal võimalikul moel.
Strateegilise eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused
•

suurendada aastaks 2020 lojaalsusprogrammiga liitunute arvu kuni 11 000;

•

suurendada kaubamärgi tuntust;

•

hoida pikaajaliste koostööpartnerite usaldust ja jätkata koostööd;

•

arendada muusikaajakirja Aplaus ja suurendada selle lugejaskonda;

•

luua hiljemalt 2018. aastaks Peterburi Jaani kiriku uus kodulehekülg;
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•

teha turismibüroode ja kohalike omavalitsustega pidevat koostööd turismimessidel osalemiseks ning
piirkondliku arengu edendamiseks;

•

kajastada senisest enam sihtasutuse tegevust (sh eksport) Eesti meedias;

•

luua lojaalsusprogramm, millele eelneb kaubamärgiuuring;

•

koguda ja analüüsida pidevalt turundus- ja müügistatistikat;

•

viia läbi professionaalne külastajauuring;

•

kajastada Eesti Kontserdi festivale ja hooaja tippsündmusi välismeedias;

•

luua Eesti Kontserdi oma, internetipõhine meediakanal aastaks 2020;

•

algatada uusi muusikasündmusi koostöös kohalike omavalitsustega.

EKSPORT
Eesti Kontserdi missioon on eesti muusika, heliloojate ning interpreetide tutvustamine kogu
maailmas. Organisatsiooni võimekus ning oskusteave tagavad kontaktivõrgustiku pideva laienemise
ning uute koostööpartnerite ja -vormide leidmise kogu maailmas.
Strateegilise eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused
•

korraldada aastas 100–150 väliskontserti;

•

Eesti Rahvusmeekoor osaleb aastas kuni 6 projektis väljaspool Eestit;

•

Hortus Musicusel on aastas kuni 10 projekti väljaspool Eestit;

•

koostöös Põhjamaade koolikontsertide seltsiga vahendatakse vähemalt üks Eesti projekt aastas
Põhjamaade kuulajateni;

•

suurendada eesti interpreetide ja kollektiivide muusikaeksporti aastaks 2021 (baasaasta 2017) 25%;
Peterburi Jaani kiriku kontserdihooajas toimub 12 Eesti Kontserdi korraldatavat kontserti ning
vähemalt 80 kohapeal korraldatud kontserti;

•

teha koostööd paljude välismaiste festivalidega pikaajalise koostööstrateegia väljatöötamiseks,
korraldades muuhulgas erinevaid showcase’e maailma kontserdikorraldajatele ja
muusikamänedžeridele;

•

koostada, hoida ja kajastada eesti interpreetide portfoolioid (foto, muusikanäide, CV ja videoklipp)
Eesti Kontserdi kodulehel ja muudes turundus- ja infomaterjalides, sh messimaterjalides;

•

otsida jätkuvalt ekspordikõlbulikke interpreete ning arendada nende esindamise programme;

•

osaleda kontaktvõrgustiku laiendamiseks erialamessidel;

•

jätkata Pärdi-Wilsoni „Aadama passiooni“ ning paljude teiste suurprojektide eksporti eri festivalidele
üle maailma.
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ORGANISATSIOONI JÄTKUSUUTLIKKUS NING PIDEV ARENG
Jätkusuutlik Eesti Kontsert on eesti muusika hetkeseisu ja interpreetide tööhõive indi
kaatororganisatsioon, kes jätkuvalt teenindab Eesti eri piirkondi kultuuriliselt ning haldab
kontserdimaju kui kultuuri tõmbekeskusi. Asjatundlik ja motiveeritud meeskond, loovideed ja võime
neid kiirelt teostada ning riigi toetus tagavad Eesti Kontserdi jätkusuutlikkuse ning rahvusvahelise
konkurentsivõime.
Strateegilise eesmärgi saavutamiseks vajalikud eeldused/tegevused
•

Eesti Kontserdil on tööandjana hea maine, mis tagab vabadele ametikohtadele kandideerijate rohkuse.
Eesti Kontsert tegutseb ühtse organisatsioonina üle riigi neljas kaasaegses kontserdimajas ning
Peterburi Jaani kirikus.

•

Eesti Kontserdi töötajad on motiveeritud ja lojaalsed, arenevad koos organisatsiooniga.

•

Eesti Kontsert suudab tagada nii valdkonnasiseselt kui piirkondlikult konkurentsivõimelise töötasu.

•

Eesti Kontserdis on tänapäevastele nõudmistele vastav loomingulise töökeskkond.

•

Teha ja arendada koostööd teiste sama valdkonna organisatsioonide, kontserdikorraldajate ning
muusika- ja teatrivaldkonna akadeemiliste asutustega, samuti etendus- ja muid kauneid kunste
viljelevate asutustega.

•

Teha ja arendada koostööd professionaalseid tehnoloogilisi lahendusi omavate koostööpartnerite
võrgustikuga.

•

Tagada meeskonna koolitus vastavalt vajadustele; vajadused selgitatakse regulaarselt toimuvate
arenguvestluste käigus. Vähemalt kord aastas toimub kõiki kontserdimaju kaasav koolitus
välisekspertidega.

•

Pidevalt ühtlustada ja uuendada organisatsiooni dokumentide ja kontserditegevuse digiarhiivi.
Kaasajastada lava- ja konverentsitehnikat.

•

Töötada välja personalistrateegia ja teha organisatsiooni struktuuris vajalikud muudatused.
Kasutada olemasolevaid Euroopa, Aasia ja Venemaa valdkondlike partnerite võrgustikke oma
töötajate koolitamiseks ja motiveerimiseks.
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TEHNOLOOGILINE JA TEHNILINE ARENG
Eesti Kontserdi viie aasta arengukava elluviimine vajab uusi tehnoloogilisi lahendusi:
•

kaugtööd toetav IT-arendus;

•

investeeringud hologrammdekoratsioonidesse eri produktsioonide tarbeks;

•

Eesti Kontserdi oma, internetipõhine meediakanal, mis toetab ja kajastab tegevust ning arhiveerib;

•

Eesti Kontserdi oma mobiilirakendus, mis arendab klienditeenindust;

•

mobiilne kontserdisaal koos tehnilise sisuga, mis loob uued ning majanduslikult efektiivsed võimalused
piirkondlikuks arenguks.

KINNISVARA ARENDUS
Eesti Kontsert on Eesti suurim kontserdisaalide haldaja, kes omab ja haldab nelja piirkondlikku kontserdisaali/
kontserdimaja ning ühte kontserdisaali välismaal – Peterburi Jaani kirikut. Meil on kontserdimajade
haldamiseks vajalik kõrgetasemeline oskusteave. Peame olemasolevat kinnisvara heaperemehelikult
majandama ja leidma võimalusi, et investeerida tehnilisse arengusse. Eesti Kontserdi pikaajalisem eesmärk
on omada Tallinnas oma kontserdimaja.
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AASTATE KAUPA ON EESTI KONTSERDI
TEGEVUSED JÄRGMISED:
1000 kontserti 			2018		2019		2020		2021
(sh 300 koolikontserti)		
10 festivali ja sarja			2018		2019		2020		2021
Publikuarvu suurenemine 3%

2018		2019		2020		2021

5 uudisteost				2018		2019		2020		2021
1 koolikontserdi koostööprojekt
Põhjamaadega

2018		

2019		

2020		

2021

Resideeriva helilooja programm

2018		2019		2020		2021

Peterburi Jaani kiriku uus koduleht 2018			
Lojaalsusprogrammiga liitunute 			2019		2020
arv 11 000 			
Professionaalsete turu-uuringute 2018
jätkamine				
Eesti Kontserdi oma interneti-			
põhise meediakanali loomine			

2019		

2020

Eesti Rahvusmeekoor osaleb
aastas vähemalt 6 projektis
väljaspool Eestit

2018		

2019		

2020		

2021

Hortus Musicusel on aastas 		
vähemalt 10 kontserdiprojekti
väljaspool Eestit

2018		

2019		

2020		

2021

Eesti interpreetide muusika
ekspordi suurenemine
25% võrra (baasaasta 2017)				2019		2020
Peterburi Jaani kiriku 		2018		2019		2020		2021
kontserdihooajas toimub
12 Eesti Kontserdi korraldatavat
kontserti ning vähemalt 80
kohapeal korraldatavat kontserti
Erinevate showcase’ide 				2019		2020
korraldamine maailma eri
kontserdikorraldajatele ja
muusikamänedžeridele
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eestikontsert.ee
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