
Katselmussarjat ja säännöt 2023

Katselmuslajien sarjat:

Tanssi 
Hip hop, nykytanssi, showtanssi, jazz-tanssi ja muut tanssiesitykset. 
(Kansantanssi on osa Kevätpäivien katselmusta.)
Esityksen maksimikesto 8 min.
 
Musiikki 
Soitto-, ja lauluesitykset, soolot, duot ja bändit. Esityksen maksimikesto 5 min. 
 
Näyttämöilmaisu 
Teatteri- ja sirkusesitykset, lausunta. Myös muilla näyttämöilmaisuesityksillä voi osallistua.
Esityksen maksimikesto 20 min.
 

Ennakkokatselmuslajien sarjat: 
Ennakkolajien teokset toimitetaan ennakkoon ja ovat teokset ovat nähtävillä
tapahtumassa. Kädentaitotyöt osallistuja tuo itse paikan päälle.

Ennakkokatselmuslajeissa aiheena on tänä vuonna
Kiehtovat kamut, omituiset otukset ja Hauska päivä.
 

Visuaaliset taiteet 
Kädentaidot, valokuvaus ja videokuvaus.
(Kuvataideteokset ovat osana yleistä kuvataidenäyttelyä).
 
Sanataiteet 
Runot, kirjoitelmat, lyriikka, novellit ja muut sanataideteokset.
Tekstin maksimipituus 400 sanaa.



Kaikille avoin kuvataidenäyttely
Kaikki voivat osallistua tänä vuonna yhteiseen kuvataidenäyttelyyn. Näyttelyn teosten
aiheet ovat ennakkolajien kanssa samat eli Kiehtovat kamut, omituiset otukset ja Hauska
päivä.

Kuvataidenäyttelyyn voi osallistua kaikenikäiset eikä kuvataidenäyttelyyn osallistuminen
edellytä muuta osallistumista tapahtumaan. Näyttelyyn osallistuminen on kaikille
maksutonta. Kuvataidenäyttelyn teokset ovat esillä tapahtumassa, jossa tapahtumassa
paikallaolijat saavat äänestää suosikkiteostaan. Yleisöäänestyksen kolme eniten ääniä
saanutta teosta julkistetaan tapahtuman päätösjuhlassa sunnuntaina. Kuvataidenäyttelyyn
ei tarvitse ilmoittautua vaan teoksen toimittaminen riittää.

Kuvataidenäyttelyn teoksista ei anneta erikseen palautetta eikä töitä lähetetä takaisin.
Jokaisen teoksen etupuolella tulee olla tekijän nimi ja halutessaan ikä. Teoksen taakse
tulee merkitä yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

Kuvataidetyöt tulee toimittaa 10.3. mennessä osoitteeseen:
Suomen Nuorisoseurat / Tiina Koskinen
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33100 Tampere

Katselmusten säännöt:

Osallistujien yläikäraja on 16 vuotta. Ryhmissä 1/3 voi poiketa tästä.

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

Kaikkiin sarjoihin voi osallistua niin ryhmä- kuin yksilösuorituksilla.  

Yhdeltä osallistujalta voi olla yksi työ/laji.  

Kalkkareitten katselmuksiin saa osallistua ilmoittautumalla tapahtumaan ja maksamalla
tapahtuman osallistumismaksun. Samalla osallistumismaksulla voi osallistua useampaan
lajiin.

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

Raati antaa tapahtumassa katselmusesityksistä lyhyen suullisen palautteen esityksen
jälkeen. Jokaisesta esityksestä saa myös kunniakirjan. Ryhmälle toimitetaan jälkikäteen
lisäksi raadin kirjallinen palaute sähköpostitse.



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.

Ennakkolajien säännöt

Ennakkokatselmuslajeissa töiden tulee liittyä annettuihin aiheisiin. Ennakkokatselmustyöt
tulee olla perillä 15.3.2023 mennessä. Ennakkolajeista lähetetään kirjallinen palaute
sähköpostitse.

Sähköiset teokset toimitetaan osoitteeseen lounais-suomi@nuorisoseurat.fi. Isot teokset
tulee toimittaa latauslinkkinä.

Sähköisesti toimitettavat videot ja valokuvat pyörivät nähtävillä esillä koulun näytöillä.
Kädentaitotyöt tuodaan itse tapahtumaan, ne voi halutessaan ottaa mukaan poistuessaan.
Kädentaitotyöt voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä tapahtuman infoon. Sanataidetyöt
ovat tulosteina esillä tapahtumassa.

Jos osallistuu vain ennakkolajiin, eikä muutoin tapahtumaan, veloitetaan osallistumisesta
15€/ryhmä.
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