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Pieni opas karaokekilpailuihin osallistuvalle

Tämä opas on syntynyt ajatuksista toimiessani Eläkeliiton karaokekilpailuissa. Tätä opasta voi soveltaa soveltuvin osin myös muihin karaokekilpailuihin. Karaoke on hyvä harrastus, jossa ollaan ja toimitaan
yhdessä. Se toimii yhdistävänä tekijänä ja omalta osaltaan lisää jäsenmäärää ja yhteisöllisyyttä EL-yhdistyksissä. Tämä opas ei ole eksakti
tietopaketti joka pätee joka paikassa, tarkoitus on antaa yleisluontoisia
vinkkejä menestykseen.

Kilpailuiden järjestämisestä

Tämä opas ei käsittele kilpailuiden järjestämistä. EL-yhdistyksillä on
omia keskinäisiä karaokekilpailuita, jotka ovat paikallistason kilpailuita. Piirien järjestämät kilpailut ovat karsintakisoja Eläkeliiton karaokemestaruuskisoihin. Näihin kilpailuihin voi ottaa osaa vain EL-yhdistyksen jäsenet. Taso nousee joka portaassa ja liiton mestaruuskilpailussa
taso on jo huomattavan korkea. Kun yhdessä piirissä voi olla kymmeniä
karsijoita (esim. Pohjois-Pohjanmaan piirissä 2014 yli 50), puhutaan
liittotasolla sadoista osallistujista. Kilpailuissa suositellaan käytettäväksi
Eläkeliiton karaokesääntöjä, jotka löytyvät osoitteesta http://www.elakeliitto.fi/toiminta/kulttuuritoiminta/saannot+ja+ohjeet+2014/ Kilpailuissa tulee olla asianmukaiset Teosto ym. luvat kunnossa.

Kilpailuun

Olet karaoken ystävä ja haluat mitellä karaokekilpailussa. Periaatteessa
karaokessa ei pitäisi kilpailla ollenkaan, koska kyse on hauskasta jokamiehen/naisen harrastuksesta. Kilpailussa asetelma muuttuu aika
tavalla. Koska kyseessä on kilpailu, joudut arvostelun kohteeksi. Olen
huomannut että monella on innostusta osallistua kisaan. Kuitenkaan ei
kannata unohtaa leikkimielisyyttä. Tosiasia on että parhaiten valmistautunut on askeleen edellä. Tuomarien tehtävä ei ole lajitella sitä, millaisin
taustoin kilpailijat ovat varustettu. Joku on löytänyt lajin hiljattain, jollakulla voi olla vaikkapa kokemusta kuorossa. Tuomarit eivät ota kantaa
siihen, millä taustalla kukin toimii. Arvostelun kohteena on kisasuori3

tus ja sekin kokonaisuutena. Miksi sitten pitäisi kilpailla? Kilpailussa
voit lyödä paitsi kilpailijasi, myös ylittää itsesi. Kilpailu on armotonta,
joten ota mukaan aimo annos huumoria. Voittajia voi olla vain yksi ja
yrittäjiä varmasti paljon.

Valmistautuminen

Koska kilpailu on kovaa, kannattaa sinun valmistautua tulevaan koitokseen. Musiikki lajina on sellainen, että siinä et tule valmiiksi koskaan.
Jopa ammattilaiset harjoittelevat, joten niin tulee myös sinun tehdä.
Laula usein, käytä ääntäsi. Poikkea myös mukavuusalueeltasi eli laula
myös sellaisia kappaleita, jotka eivät alussa tunnu omiltasi. Näin saatat
tehdä löytöjä ja laajentaa repertuaariasi. Jos mahdollista, ota laulutunteja. Käy yhteislauluilloissa. Ennen kaikkea; laula karaokea. On hyvä
jos sinulla on kotona omat laitteistot, mutta laula myös yleisölle. Et
saa esiintymiskokemusta muualla kuin (mielellään sinulle entuudestaan
oudon) yleisön ääressä.

Kilpailukutsu

Olet päättänyt osallistua kisaan. Lue ohjeet huolellisesti ja ilmoittaudu
ajoissa. Jälki-ilmoittautuminen saattaa olla ehkä mahdollista, mutta et
ainakaan tee vaikutusta tullessasi kisaan viimeisenä. Älä jää pois kilpailusta huvin vuoksi, sellainen joka peruu osallistumisensa usein – muistetaan kyllä, eikä välttämättä hyvissä merkeissä. Täytä ilmoittautumisessa
kaikki tarvittavat tiedot. Saat ehkä kappalelistan, josta teet valinnan.
Tee valintasi huolella ja pyri pitäytymään siinä. Kaikkein huonoin skenaario on että harjoittelet kappaleen ja pyydät vaihtamaan sen ollessasi
lavalla. Tuomarit taatusti huomioivat sen, että koko yleisö odottaa kappaleenvaihtoa – sinun mielijohteesi ansiosta.

Harjoitteleminen

Jos haluat voittaa kilpailun, sinun tulee vakuuttaa yleisö ja ennen kaikkea tuomarit. Vaikka olisit kuinka taitava, tuskin olet parhaimmillasi harjoittelematta. Tutki äänialaasi ja valitse kappaleet sen mukaan.
Ei kannata valita tenorille tehtyä kappaletta jos äänialasi on baritoni.
Laitteissa on mahdollisuus transponointiin, mutta se valitettavasti on
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kuultavissa. Kappaleen tempo voi
muuttua ja esim. basson sävelet
voivat olla huomattavan paljon erilaisia kuin ne oikeasti olisivat soitettuna alkuperäisestä sävellajista.
Siis jos äänialasi on tenori, valitse
kappaleesi tunnettujen tenorien
kappaleista. Harjoittele kappaletta laulamalla sitä niin paljon, että
osaat jokaisen kohdan ulkoa. Kiinnitä huomiota nyansseihin eli laula
ilmeikkäästi. Jos laulat tasapaksulla äänellä koko kappaleen ajan, et
saa esitykseesi ilmeikkyyttä. Laula
kappaleen tärkeät osat vahvasti ja
herkistele oikeissa kohdissa. Lähtökohtana voit käyttää alkuperäisen levyttäjän omaa versiota. Voit käyttää omaa tulkintaasi, (ja suositeltavaakin) mutta tee se hyvällä maulla.
Muista että kilpailutilanteessa kestosuosikkeja saattavat laulaa useat
muutkin. Mieti voisitko erottua jollakin erilaisella kappaleella? Mikä
kappale sopii äänialallesi, missä pääset esittelemään ääntäsi. Jotkut luonteeltaan vahvasti rytmiset kappaleet missä nuotit ovat lyhyitä, (esim.
monet jenkat) eivät välttämättä ole niitä millä saat äänesi esille. Joissakin kappaleissa on vaatimaton säestys, mistä ei saa laululle juuri tukea.
Tuolloin vaara laulaa epäpuhtaasti on suurempi. Joissakin kappaleissa
taas vaadittava ääniala on hyvin laaja. Tutki omat rajasi ja valitse kappaleesi huolella. Mielikappaleesi ei välttämättä ole paras esityskappaleesi.
Esimerkiksi Marita Taavitsaisen ”Andre” voi olla mielestäsi kivan kuuloinen, mutta haluatko todellakin kisata loppuun kulutetulla kappaleella? Voit erottua muusta porukasta vain olemalla erilainen.
Esityksestäsi huomioidaan lavaesiintyminen, kontakti yleisöön mutta
myös sävelpuhtaus ja tempossa pysyminen. Noita kaikkia asioita voi
olla hankala hahmottaa omin korvin ja silmin. Hyvä musiikintuntija kykenee myöntämään omat heikkoutensa. Esimerkiksi minulla on
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nuottikorvaa, mutta en silti ole paras laulaja. Kesti pitkään löytää se
minun oma soittimeni, se voi olla joillakin laulaminen, mutta minulla
ei. Minulla se on saksofoni ja laulamisessa ääneni on parhaimmillaan
taustakuorossa, korkeissa miesäänissä. En kovin mielelläni laula yksin,
koska ääneni on yksinlauluun kovin hento. Eli nuotissa pysyminen ei
ole kaikki kaikessa. Joillakin on äänessä karismaa, joillakin taas tavallisempi ääni. Tuomarit arvostelevat kilpailussa myös äänen laatua. Komea lauluääni on lahja. Muista että ääntä voi myös kehittää ja että ääni
muuttuu. Minulla lauluääni oli alun perin baritoni, josta se on taustakuorossa noussut vuosien varsilla matalaksi tenoriksi.

Esiintymisasu

On kohteliasta pukeutua siisteihin vaatteisiin, hiukset laitettuna ja kengät kiillotettuina. Et ehkä tarvitse iltajuhlien kiiltävintä Lurex – pukua, mutta
siisti ulkoasu antaa sinusta huolitellumman kuvan.
Jokainen asia millä voit parantaa mielikuvaa itsestäsi esiintyjänä, kaikki vaikuttaa. Esiintymisasun tulee
luonnollisesti olla suhteessa valitsemaasi ”rooliin”
ja kappaleeseen. Hankkijan lippalakki ja Kontio –
saappaat voivat hyvinkin sopia, jos kappaleesi on
”Maalaispoika oon”. Mutta muutoin ehkä ei. Ei ole liioiteltua vaihtaa
esiintymisasua jos loppukilpailukappaleesi poikkeaa kovasti alkukilpailusta. Pukeutuminen voi olla siis hyvin tehokaskin keino erottua kanssakilpailijoista, mutta erotu hyvällä tavalla.

Harjoittelemisen seuraaminen

Harjoitteluasi tulee seurata, koska et itse välttämättä huomaa omia virheitäsi. Esiinny yleisölle laulamalla karaokea. Pyydä musiikkiin perehtynyttä henkilöä kommentoimaan esitystäsi. Muista että vain rehellinen
kommentti auttaa sinua. Pyydä ystävääsi tallentamaan esityksesi, tähän
riittää vaikka kännykkäkamerakin. Tallenteesta voi nähdä mitä teet oikein ja missä sinulla voisi olla parannettavaa. Video on armoton ja tallenteista kuulee virheet. Ole realisti; taso kilpailuissa on tavallisesti korkea.
Monesti suorituksesi kisatilanteessa voi olla harjoitusta huonompi.
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Matkalla kilpailuun

Nuku kilpailua edeltävänä yönä hyvin. Väsymys kuuluu heti lauluäänessä. Jos kilpailu on kaukana, harkitse yöpymistä. Lähde matkaan ajoissa, jotta ehdit rentoutua paikan päällä. Myös stressi kuuluu äänessä.
Saavuttuasi kilpailupaikalle, ilmoittaudu kilpailun sihteerille. Jos olet
estynyt, ilmoita poisjäännistäsi ajoissa. Kuten jo aiemmin mainittiin;
perujat eivät kerää mainetta.

Kilpailun alla

Sinua voi ehkä hermostuttaa. Se on luonnollista, mutta mitä enemmän
esiinnyt, sitä varmemmaksi tulet. Muista että pienen epäonnistumisenkin voi kääntää lavalla positiiviseksi. Avaa äänesi. Jos menet lavalle
avaamatta ääntäsi, voit olla varma että se huomataan. On parempi laulaa avatulla äänellä raikkaasti koko kappale, kuin mennä lavalle tukkoisena ja saada ääni toimimaan vasta laulun viime tahdeilla. Tuomarit
huomaavat asian, mutta arvostelevat suoritustasi kokonaisuutena. Jos et
pysty laulamaan salissa, voit käyttää vaikka WC:tä, pukuhuonetta -tai
vaikka käydä autossasi laulamassa. Opettele äänenavaus jo kotona. Hyviä ohjeita äänen avaukseen löydät vaikkapa YouTubesta. Käytä hakusanana vaikka ” Vocal Warm Ups”. Varmista kilpailupaikalla että karaoketausta on täsmälleen sama, kuin mihin olet harjoitellut. Eri yhtiöiden
taustoissa voi olla erilaisia sävellajeja tai tempoja.. myös kertosäkeissä ja
sooloissa voi olla eroja.

Vuoroasi odotellessa

Odottavan aika on pitkä. Sen voit hyödyntää monella tapaa. Voit tappaa aikaasi aivan vapaasti, mutta menestystä haettaessa tutkaile kilpailijoitasi. Jokaisella esiintyjällä voi olla sinulle jotain annettavaa. Käytä
saatavilla oleva oppi hyväksesi. Voisitko itse tehdä jonkin asian samalla
tavalla? Tai tekikö kilpailija virheen, jota sinun tulisi välttää? Kaikki
ovat tulleet kilpailemaan, joten se on heidän paras vetonsa siinä tilassa
ja siinä hetkessä. Enempään et pysty itsekään. Kannusta kilpailijoitasi, näin voit odottaa saavasi kannustusta myös itsellesi. Reilu ja rehti,
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iloinen ja toisen onnistumisesta riemuitseva
kilpailija huomataan lavan ulkopuolellakin.

Tuomaristo

Tuomarit ovat usein jollain tapaa musiikissa
kokeneita joko harrastajia tai ammattilaisia/
entisiä ammattilaisia. Tuomaristo ei huomioi
entisiä meriittejäsi; tarkastelun alla on juuri
se esitys, mitä olet tekemässä. Älä siis aliarvioi karsintoja, vaikka olisit kuinka taitava. Tuomaristo arvostelee kokonaisuutta. Usein tuomariston kokouksessa saatetaan päättää, mihin
seikkaan tänään kiinnitetään erityisesti huomiota. Tai sitten jokainen
tuomari voi päättää painotuksensa itse. Suorituksesi osa-alueet saatetaan pisteyttää erikseen, mutta tuomaristo voi myös yksinkertaisesti vain
päättää paremmuusjärjestyksenne. Siksi esityksesi tulee olla tasapainoinen ja kaikilta osin kunnossa. Et voi viitata jollekin osa-alueelle kintaalla, koska se voi olla juuri tänään erityisen tarkastelun alla. Tuomariston
tehtävä ei ole mitenkään helppo; arvioitavana on musiikkiesitys, jossa
ei saisi henkilökohtaisten makumieltymysten antaa vaikuttaa. Kaikki
taidelajit ovat hankalia arvosteltavia. Silti voit olla varma, ettei tuomaristossa vedätetä. Arvostelu voi tapahtua erilaisilla menetelmillä, joskus
arvosteluista vedetään pois paras ja huonoin arvosana. Joskus lasketaan
keskiarvoja. Jos jollakulla tuomarilla on kovasti erilainen mielipide; siitä käydään yleensä avoin keskustelu. Tällöin poikkeava mielipide pitää
perustella. Tuomarit koettavat peittää muistiinpanonsa, joten vieruskaveri ei voi perustaa mielipidettään toisen tuomarin mielipiteeseen.
Omakohtaiset kokemukseni tuomaritehtävistä ovat että kilpailijoiden
erot ovat hyvin pieniä. Uskomattoman pieniä. Silti päätetään heidän
keskinäinen järjestys siinä tilanteessa ja hetkessä. Tähän mennessä tuomaroimassani kilpailuissa on kuitenkin ollut aina niin, ettei voittajasta
ole tarvinnut käydä keskustelua. Usein keskustelut on käyty kakkoskolmossijoista. Eli tästä voit päätellä, että tuomarit ovat usein kuitenkin
samoilla linjoilla.
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Avustajasi kilpailussa

Kun olet uppoutunut kilpailuun ja kisajännityksen ollessa päällä; et ole paras mahdollinen arvioimaan varsinkaan omaa suoritustasi. Siksi olisi
hyvä että sinulla olisi avustaja joka kuvaisi esityksesi videolle. Voit myös käyttää tallennettasi apuna
harjoittelussa. Jo kännykkäkameran videokin on
parempi kuin ei mitään. Muista että ollessasi lavalla et kuule musiikkia, etkä esitystäsi välttämättä
samalla tavalla kuin yleisö. Riippuu monitoroinnin
tasosta, että miten paljon erilainen on lavasoundi.
Siksi voit sopia avustajasi kanssa että tämä seuraa esitystäsi (ei haittaisi jos avustajasi ymmärtäisi musiikkista mahdollisimman paljon) ja
tarvittaessa antaa vaikka käsimerkkejä siitä onko äänenvoimakkuutesi
kohdallaan. Monesti lavamonitorit voivat olla myös ilman efektejä, eli
silloin lauluäänessäsi ei ole lavalla kaikua – mutta yleisölle menevässä
äänentoistossa se on aina. Tämä on ammattilaisten usein käyttämä tapa.
Jos sinulla on mahdollisuus testata laitteita ennen kilpailua, on avustajasi se joka näyttää jos vaikka heikoin nyanssisi ei kantaisikaan salin
perälle saakka. Tuomaristo saattaa nimittäin olla salissa takimmaisena.
Jos et pysty tekemään esitykseesi nyansseja (voimakkuuseroja), kerro
karaokeisännälle/emännälle. Ei ole tarkoitus että huudat kappaleesi läpi
täysillä vain siksi, että laitteet ovat väärin säädetyt. Jälkikäteen tapahtuva selittely ei ole ratkaisu.

Lavalle meneminen

Olet valmistautunut ajoissa ja pysyttelet lavan
läheisyydessä. Voit olla varma että jos olet se,
jota lavalta huudellaan esiintymään moneen
kertaan, et ainakaan tee vaikutusta. Kuvittele tilanne, että olet menossa nuorikkosi kotiin
tutustumaan appivanhempiisi. Haluat tehdä
vaikutuksen ensi hetkestä alkaen, eikö? Esityksesi alkaa siitä hetkestä kun nimesi on mainittu.
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Siksi annat parhaan mahdollisen kuvan jo ensi askeleilla. Kun pääset
lavalle, otat välittömästi yleisöön kontaktin. On oma valintasi, nyökkäätkö – kumarratko vai millä tavoin tervehdit yleisöä ja tuomaristoa.
Myös sanallinen tervehtiminen on kohteliasta, tee itse valintasi. Eroitu
hyvällä tavalla. Vaikka olet huolestunut ja epävarma; muista että kisoja
voittavat ovat yleensä niitä hymypoikia/tyttöjä. Reipas ote, hymyileminen ja aito rentous tekevät vaikutuksen yleisöön ja tuomareihin. Voit
kerätä ”pisteitä” jo ennen kuin esityksesi on edes alkanut. Jos et kykene
olemaan rento tai ottamaan yleisöäsi, harjoittele sitä. Mitä enemmän
esiinnyt, yleensä homma vain helpottuu. Toki on niin, että jännittäväkin
esiintyjä voi menestyä – mutta aikuistenoikeasti silmät ummessa laulavia Sauli Lehtosia on harvassa.

Esiintyminen

Tämä on se minkä vuoksi olet
tilaisuuteen tullut. Et ole lavalla itsesi kanssa. Muista että
yleisö ja tuomaristo katsoo
miten teet esityksesi. Ja ennen
kaikkea kuuntelee. Ei riitä että
vakuutat tuomariston, sinun
tulee tehdä lähtemätön vaikutus myös yleisöön. Tuomaristo
seuraa myös yleisön reaktioita. Jos saat yleisön mukaasi, olet taas yhden pykälän edellä. Karaokessa
taustat menevät omaa vankkumatonta tahtiaan. Kuuntele siis tarkkaan
heti ensi soinnuista että saat sävelestä kiinni. Kuuntele tempoa. Satojen
esiintymiskertojen kokemuksella voin kertoa, että loistoesitys tehdään
nimenomaan introlla ja lopetuksella. Silloin yleisö seuraa kaikkein aktiivisimmin. Pieni virhe keskellä kappaletta voi jäädä huomiotta, mutta kompasteleva aloitus ja varsinkin lopetus muistetaan. Karaokessa
”orkesteri” ei voi huomioida omia virheitäsi, joten olet täysin koneen
varassa. Olet opetellut kappaleesi, joten sinun ei tarvitse kiinnittää liikaa huomiota itse esiintymiseen. Mitä varmempi olet, sitä enemmän
voit kosiskella yleisöäsi ja pelehtiä lavalla. Iloisuutesi ja aito nautintosi
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esiintymisestä huomataan. Karaokea voi toki
laulaa paikoillaan, mutta harvemmin kilpailua
voitetaan tilanteessa että monitorin takaa näkyy
vain toinen korva. Samoin jos lavakoreografia
on sitä luokkaa, että se ei muutu, vaikka saappaat naulattaisiin lavaan kiinni. Liiku lavalla,
voit vaikka tanssahdella. Eläydy. Monitori on
turvasi, muttei tarkoitettu piilopaikaksi. Muista
nyanssit (voimakkuus- ja sävyeroja), mutta tässä tullaan myös siihen, että miten lavamiksaus
on onnistunut. Kuuluuhan herkistelysi salin
perälle saakka? Muistathan tehdä nyansseja?
Eläydy kappaleeseen. Olet kertomassa yleisölle
tarinaa ja olet osa laulamaasi kappaletta. Monitorin takana piilossa oleva jalat sisäkierrossa
seisova esiintyjä sanomalla ”minä, tuota” ei ole
se mitä kilpailussa halutaan kuunnella. Käytä ilmeitä, kerro käsin.. seiso kappaleen sanoituksen
takana. Jos pystyt unohtamaan monitorin, olet
askeleen edellä kilpakumppaneitasi. Opettelet siis sanat, mutta koeta
ymmärtää myös kappaleen sanoma. Olet tavallaan sisällä kappaleessasi.
Tämä on sinun tarinasi, minkä haluat yleisölle kertoa. Muista että karaoken tekstit eivät kulje oikeassa tempossa. Sinun tulee opetella oikea
ajoitus ja kenties oma tulkintasi. Jos lähdet venyttelemään, tee se hyvällä
maulla. Maassamme on vähemmän Eino Grönejä.
Jos kappaleessa on välisoitto tai soolo, muista ettet ole lavalla edelleenkään piilossa. Et voi unohtaa yleisöäsi välisoiton ajaksi. Päinvastoin voit
käyttää tilaisuuttasi hyväksi. Tilanteeseen ei ole olemassa mitään yleispätevää ohjetta, tiedät itse miten viihdytät yleisöäsi joskus – ehkä puuduttavankin välisoiton/soolon ajan. Muista silti kuunnella kappaletta,
jotta olet heti uudelleen sisällä tarinassa ja otat oikeassa kohdassa kiinni.
Riippuen kappaleen luonteesta, se loppuu joko vaientaen tai nousuun.
Kappaleet jotka lopetetaan loppusoitolla, ovat niitä joissa esiintyjä ei voi
tehdä vaikutusta yleisöönsä. Niin kuin jo aiemmin mainitsin, aloituksella ja lopetuksella on suuri merkitys.
11

Opettele toimimaan mikrofonin kanssa. Erityyppisillä mikrofoneilla on erilainen kuvio, miltä alueelta ne poimivat ääntä. Joku hyvälaatuinen kondensaattorimikrofoni (varsinkin laajakalvoinen)
saattaa antaa paljonkin anteeksi, mutta monesti
karaokelavalla ei sellaisia näe. Ihan kustannussyistä; laajakalvoisen pudottaminen lattialle saattaa
maksaa nelinumeroisen summan euroja. Vaikka
olisit kuinka uppoutunut esitykseesi, muista että
mikrofonin tulee olla silti oikealla etäisyydellä.
Opettele käyttämään mikrofonia myös äänenvoimakkuuden säätöön. Jos kappaleessa on korkea kohta jossa joudut
ponnistamaan ääntäsi, saatat laulaa liian voimakkaasti. Silloin vedä
mikrofonia hieman etäämmälle jolloin ääni ei voimistu liialti. Opettele
nämä asiat kotona, lavalla on myöhäistä opetella mitään. Videosi auttaa
tässäkin asiassa.

Esityksen jälkeen

Esityksesi ei pääty siihen kun musiikki loppuu. Se päättyy vasta kun
olet poissa lavalta. Oman valintasi mukaan voit kumartaa päätteeksi,
kiität aplodeista. Huomioi yleisö, tuomarit ja nyökkää myös karaokeisännälle/emännälle. Ole myös itse vaikuttunut itsestäsi. Näytä että
annoit kaikkesi tässä tilanteessa. Seisot edelleen sanomasi ja tekemäsi
esityksen takana – vaikka siinä olisi joku epäonnistuminenkin. Sekin
on sinun tekemäsi ja seisot sen takana. Poistuessasi lavalta sinulla on
viimeiset sekunnit yleisön kontaktissa. Käytä kaikki hyväksesi. Älä piiloudu, muista edelleen hymy.

Jatkokilpailussa

Jos pääsit jatkokilpailuun, olet jo voittanut. Jos et päässyt tällä kertaa,
ei sekään maailmaa kaada. Jää seuraamaan muiden kilpailua, voit oppia niistä jotain. Ja osallistut myös reilun pelin hengessä. Olet ehkä valinnut jatkokilpailukappaleesi jo ilmoittautumisen yhteydessä. Voi olla
että voit vaihtaa sitä jälkikäteen, mutta takuulla et tee vaikutusta siinä
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vaiheessa, kun tuomaristo kirjaa ylös mielenmuutoksiasi. Muista että
nyt kisa kovenee. Et joudu enää erottumaan suuresta kilpailijamäärästä,
mutta joudut erottumaan osaavasta porukasta. Siksi olet valinnut parhaimman kappaleesi, missä voit esitellä taitojasi ja tuoda esille äänesi
monipuolisuutta. Teet parhaan esityksesi ja parhaat nyanssit. Jos alkukilpailun ja jatkokilpailun välillä on pitkä tauko, voit joutua avaamaan
äänesi uudelleen. Jos välissä oli ruokailu, älä ainakaan syö liikaa.

Kilpailun jälkeen

Tee yhteenveto kilpailusta. Missä onnistuit? Mitä voisit harjoitella lisää? Mitä
vinkkejä sait avustajaltasi? Mitä vinkkejä
sait kanssakilpailijoiltasi? Tuomarit harvemmin kommentoivat esityksiä, mutta
jos satut saamaan kommentin, niin se
kannattaa käyttää hyväksi. Seuraa piirin
nettisivuja josta näet uusien kilpailuiden
ajankohdan ja selaile myös niiden yhdistysten sivuja, joissa tiedät karaokea harrastettavan.

Yleistä

Muista että harvemmin karaokekilpailuihin tulee uusia voittajia ”pystymetsästä”. Kilpaile siis muissakin kilpailuissa. Muista kuitenkin että
karaokeharrastuksen tärkein pointti on laulaa karaokea. Nauti laulamisesta ja muista leikkimielinen, reipas asenne. Olen monessa kilpailussa
kirjoittanut muistiinpanoihini ”hymy bongattu”, siitä voit päätellä että
liian moni ottaa asian kovin vakavasti. Toki niin että vakava kappale
saattaa vaatia esityksen aikana eläytymistä tekstin vakavaan draamaan.
Mutta silti heti esityksen jälkeen pitäisi kyetä hymyilemään.
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