Katselmussarjat ja osallistumisohjeet 2022
Katselmuslajien sarjat:

Visuaaliset taiteet

Tanssi

Kädentaidot, valokuvaus, videoteokset,
kuvataide. Myös muilla visuaalisen taiteen
teoksilla voi osallistua.

Kansantanssi- hiphop-, showtanssi-,
nykytanssi- ja vapaa tanssi -esitykset. Myös
muiden tanssilajien esityksillä voi osallistua.
Maksimikesto 8 min.

Musiikki
Soitto- ja lauluesitykset. Soolot, duot ja
ryhmät. Esityksen maksimikesto 5 min.

Näyttämöilmaisu
Teatteri- ja sirkusesitykset, lausunta. Myös
muilla näyttämöilmaisuesityksillä voi
osallistua. Esityksen maksimikesto 20 min.

Sanataiteet
Runot, kirjoitelmat, lyriikka, novellit. Myös
muilla sanataiteen teoksilla voi osallistua.
Tekstien maksimipituus 400 sanaa.
Visuaalisten ja sanataiteiden
aihevaihtoehdot ovat:
- Yhteistyö
- Kevätpäivä Kangasalla

Osallistuminen


Osallistujien yläikäraja on 16 vuotta. Ryhmissä 1/3 voi poiketa tästä. Ilmoittautumisen
yhteydessä pyydetään jokaisen katselmukseen osallistujan ikä tapahtumapäivänä.
Alaikärajaa ei ole.



Kaikkiin sarjoihin voi osallistua niin ryhmä- kuin yksilösuorituksillakin.



Yhdeltä osallistujalta voi olla yksi työ/laji.



Osallistujat ilmoittavat katselmusesityksen/-teoksen ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy
tapahtuman nettisivuilta ilmoittautumisen auettua.



Jos sinulla on mielessäsi joku esitys tai työ, mutta et ole varma mihin sarjaan ilmoittautuisit
sillä, ota yhteyttä järjestäjään. Sarjat ottavat sisälleen laajasti eri lajeja.

Katselmusesitykset/-teokset


Esityksille ja teoksille on määritelty maksimikesto tai maksimipituus säännöissä. Minimi
määräytyy esityksen luonteen mukaisesti niin, että sen perusteella raati pystyy arvioimaan
osaamisen tasoa.



Katselmuslajien sarjoissa esityksen tulee olla yksi yhtenäinen kokonaisuus sisältäen
mahdolliset sisääntulot ja poistumiset.



Visuaalisten taiteiden ja sanataiteiden teosten tulee liittyä annettuihin aiheisiin.



Katselmusesitykset toimitetaan ensisijaisesti latauslinkkinä osoitteeseen lounaissuomi@nuorisoseurat.fi. Videoiden kuvaamisesta on ohjeet Kalkkareitten nettisivulla.
Visuaalisten taiteiden teokset voi skannata/kuvata ja lähettää suoraan sähköpostiin (pois
lukien videoteokset), myös sanataidetyöt voi lähettää sellaisenaan sähköpostiin.
Visuaalisten taiteiden teokset voi myös halutessaan postittaa. Teoksia ei postiteta takaisin,
ellei erikseen niin sovita.
Postitusosoite:
Nuorisoseurat Lounais-Suomi/Tiina Koskinen
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33100 Tampere

Arviointi ja palaute


Kaikki esitykset/teokset saavat palautteen. Raati antaa katselmuksista suullisen palautteen
ryhmä-/osallistujakohtaisessa palautetuokiossa la 19.3. etäyhteyksiä käyttäen. Jokaiseen
palautetuokioon on varattu 15 minuuttia. Palautetuokion tarkka aika ilmoitetaan kullekin
ryhmälle/osallistujalle.



Osallistujat saavat esityksestään/teoksestaan myös kirjallisen palautteen raadin
kommenteista, tämä toimitetaan sähköpostitse jälkikäteen.



Kaikki katselmusesitykset ja –teokset ovat mukana Kalkkareitten nettisivuilla olevassa
yleisöäänestyksessä. Yleisöäänestyksen voittaja saa lahjakortin Suomalaiseen Kirjakauppaan.

Nuori Kulttuuri On Air –yhteistyö 13-16 –vuotiaille osallistujille







Kalkkareitten Kulttuurikeikka mahdollistaa 13-16-vuotiaiden ryhmillle jatko-osallistumisen
Nuori Kulttuuri On Air -videokatselmukseen. Videot voidaan lähettää mukaan Nuori Kulttuuri
On Air -tapahtuman Digistagelle, jossa ne ovat esillä Kalkkareitten päättymisestä (23.3.2022)
20.5.2022 saakka.
Jatkolähetetyt teokset ovat mukana Nuori Kulttuuri On Air -suosikkiäänestyksessä, lisäksi
ryhmät saavat osallistumistodistuksen sekä oikeuden hakea Nuori Kulttuurin kansainvälisiä
matka-avustuksia.
Nuori Kulttuuri -tapahtumaan voi osallistua kaikilla taidelajeilla, mutta esitys tulee olla
videoitu.
Nuori Kulttuuri On Air –tapahtumaan Kalkkareitten kautta osallistutaan Kalkkareitten
ilmoittautumislomakkeella
Lisätiedot Nuori Kulttuuri On Air –verkkosivuilta tai jussi.kaijankangas@nuorisoseurat.fi /
050 3434688

