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Nuori Kulttuuri Teatris 2019
Aluetapahtuma:
Paikka:
10 - 25 vuotiaille harrastajille. Aluetapahtumaamme voivat osallistua kaikki alueen nuoret.

Osanottajan/ryhmän nimi:
Yhteyshenkilö

Ryhmä

Kunta
Nimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelin
S-posti

Kunta
Nimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelin
S-posti

Ryhmän jäsenet
Nimi

Syntymävuosi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Esityksen nimi
Käsikirjoittaja

(Tähän aluetapahtuman nimi)

Ilmoittautumislomake 2(4)

Sovittaja
Ohjaaja
Lavastaja
Puvustaja
Musiikin säveltäjä
Musiikin esittäjä
Tehosteet
Esityksen kesto
Teoston alaisuuteen kuuluvan musiikin kesto
Liitä mukaan käsiohjelma sekä kuvaa jne. materiaalia esityksestä
Esitystilatoivomus

Esityksen tilantarve

Tekniikkatoivomus / valot
Sähköntarve
Valopöytä / valokanavien lukumäärä

Heitintyypit ja sijoitus

Tekniikkatoivomus / Ääni- ja muut tehosteet

Laitteet

min/sek
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Efektit

Erikoistoiveet

Liitä mukaan mahdolliset valo-, ääni- ja lavastussuunnitelmat
Ryhmä tuo mukanaan kaiken tarvitsemansa lavastuksen ja tarvikkeet. Toivomme kuitenkin seuraavia esitykselle
välttämättömiä tarvikkeita, joita emme pysty kuljettamaan itse mukanamme:

Pystytys

Aika ja paikka

min

Purku

min

Allekirjoitus

Ilmoittautumiset Nuori Kulttuuri Teatris 2019 aluetapahtumaan viimeistään xx.xx.2019
Sähköposti: xx Osoite: xx

Lisätietoja: xx

1.ESITYS
1.1. LAJIT
• Puheteatteri
• Tanssiteatteri (Teatteria tanssillisin elementein. Koreografia vie esitystä eteenpäin.)
• Musikaali (Teatteria musiikillisin elementein. Musiikki ja laulu vievät tarinaa eteenpäin.)
• Katuteatteri
• Fyysinen ja sanaton teatteri
• Performanssi- ja esitystaide
1.2. IKÄRAJAT JA RAJOITUKSET
2009-1994 -syntyneet (10-25-vuotiaat)
Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta. Rajoitus ei koske esitysten eikä ryhmien ohjaajia.
Teatris on tarkoitettu kaikille teatteriharrastajille. Nuoret, jotka opiskelevat teatteria ammatillisessa
koulutuksessa (toinen aste, ammattikorkeakoulut tai Teatterikorkeakoulu) eivät voi osallistua festareille muuten
kuin esitysten ohjaajina.
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Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta. Rajoitus ei koske esitysten eikä ryhmien ohjaajia.
Teatris on tarkoitettu kaikille teatteriharrastajille. Nuoret, jotka opiskelevat teatteria ammatillisessa
koulutuksessa (toinen aste, ammattikorkeakoulut tai Teatterikorkeakoulu) eivät voi osallistua festareille muuten
kuin esitysten ohjaajina.
Valtakunnalliseen festariin sama ryhmä voi osallistua vain yhdellä esityksellä.
1.3. ESITYKSEN PITUUS
Teosten enimmäispituus on 60 minuuttia. Ryhmä voi sovittaa esityksensä sääntöjen mittaiseksi.
2. TEKNINEN TOTEUTUS
2.1. VAIHTOAJAT
Lavastus ja rekvisiitta tulee sovittaa näyttämön ja tilan ehtoihin. Lavastuksen ja rekvisiitan sekä tekniikan tulee
olla rakennettavissa ja purettavissa 45 minuutissa. Esitystiloissa ei pysty varastoimaan suurta määrää
lavasteita, tekniikkaa tai rekvisiittaa.
2.2. TEHOSTEET
Savua ja usvaa voi käyttää tehosteina ellei toisin mainita. Pyroteknisiä efektejä ei voida toteuttaa
katselmuksessa. Osallistujat saavat lavakartan ja tekniikkalistan osallistumisilmoituksen jälkeen. Teatteritiloista
löytyy perus teatterivalaistus, erikoistehosteita tai –valaistusta ei pääsääntöisesti pystytä toteuttamaan.
Videoninstallaatiot esityksen sisällä pystytään toteuttamaan tuotannon kanssa erikseen sovittavissa
raameissa. Savua ja usvaa voi käyttää tehosteina ellei toisin mainita. Pyroteknisiä efektejä ei voida toteuttaa
katselmuksessa.
2.3. ENNAKKOINFO
Teatrikseen osallistuvien näytösten Teatris –versiosta (max. 60 min) toivotaan tallennetta tuotannon ja
tekniikan käyttöön 19.4. mennessä. Tekninen raideri tulee toimittaa Teatris –tuotantoon 19.4. mennessä.
Tämän jälkeiset muutokset tai lisäykset voidaan toteuttaa, jos tuotanto ja tekninen henkilökunta sen
hyväksyvät.

