
KESKIVIIKKO 27. HUHTIKUUTA 2022 KINO TAVAST RY

 

Kavin koululaisnäytöksessä Fillarijengi 36 paikkaa vapaana

Peter Yates, Fillarijengi USA 1979) S pe 20.5. klo 13.00 – 14.50 (36 
paikkaa vapaana). Luokat 7-9 ja 2. asteen koulut. Elokuva fillareista, 
poikien ystävyydestä, sinnikkyydestä sekä isän ja pojan suhteesta.  
Varaa paikat Kino Tavastin koululaisnnäytössivun lomakkeella. 

Elokuvan osaamismerkkien (elokuvadiplomi ja elokuvamestari) 
tehtävien palautus 6.5.2022 mennessä

Olemme pidentäneet tehtävien palautusaikaa! Opettaja tai ryhmän ohjaaja voi ilmoittaa ryhmän 
suoritukset lomakkeella 1. Lisäksi toivotaan sähköpostiin (tavastkino@gmail.com) esimerkkejä 
ryhmäläisten tekemistä diplomitehtävistä.

Kannattaa lähettää ilmoittautuminen, vaikka kaikki luokalla eivät olisi osallistuneet. 

Yksittäiset nuoret, jotka ovat vapaa-aikanaan tehneet diplomitehtäviä, ilmoittautuvat 
lomakkeella 2.  Kaikkien osallistuneiden nuorten toivotaan vastaavan myös kyselyymme. 

Eniten elokuvia katsonut ja tehtäviä ahkeroinut luokka, kerho 
tai ryhmä pääsee elokuviin herkkujen kera. Lisäksi jokainen 
osallistuja saa digitaalisen osaamismerkin ja osallistujien 
kesken arvotaan elokuvalippuja. Osaamismerkin 
haltuunotosta jokainen diplomisti saa vielä henkilökohtaisen 
viestin, joka välitetään ryhmille opettajien/ohjaajien 
välityksellä ja muille henkilökohtaisesti. Osaamismerkit 
luovutetaan toukokuun lopussa. 

Myös elokuvamestarin tehtäväsuorituksia, jotka ovat voimassa 
vuoden 2023 kevääseen asti, voi ilmoittaa.
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ELOKUVAPOSTI4/2022

https://kinotavast.net/koululaisnaytokset/
https://forms.gle/rkfkfBykQRdyNMpm6
mailto:tavastkino@gmail.com
https://forms.gle/UqB1BLyTRVAtzyW76
https://forms.gle/K5KcKpd1CWRA7Xpv9
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Elokuvaharrastajien kesän kohokohta on Rec-viikko, mutta se 
sopii yhtä hyvin myös vasta-alkajille. Ryhmät 9-10 -vuotiaille, 
11 - 12 -vuotiaille ja 13 - 16-vuotiaille. Päivittäin klo 9 - 14 tai 15. 
Mahdollisuus myös maksuttomaan paikkaan. 

Opettajina elokuvaaja Saija Mäki-Nevala, kuvataiteen lehtori 
ja animaattori Kaisa Lenkkeri, elokuvantekijä ja 
sisällöntuottaja Tuukka Tähti, elokuvantekijä Jouni Uotinen 
ja luokanopettaja Eero Kortelahti. 

Kerro tästä oppilaillesi tai heidän vanhemmilleen. 
Ilmoittautuminen päättyy 31.5. tai aiemmin, mikäli paikat 
loppuvat. Lisätiedot Kino Tavastin kotisivulta. 
Ilmoittautumiset Kino Tavastin verkkokauppaan.

Rec-viikon järjestävät Kino Tavast, Visuaalisten taiteiden 
Aimokoulu ja Kulttuurikeskus Arx.  
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ELOKUVAN 
OSAAMISMERKIT:

Elokuvadiplomi
Elokuvamestari 

https://kinotavast.net 

https://hitusenhamya.fi

https://kinotavast.net
https://hitusenhamya.fi
https://kinotavast.net/2022/04/10/ilmoittautuminen-kesan-rec-elokuvaviikolle-on-alkanut-pienryhmassa-oma-elokuva/
https://kinotavast.tapahtumiin.fi/fi/
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Kuukauden ilmaiset tärpit verkosta eri-ikäisille

Varhaiskasvatus (alkuopetus): Tini Sauvo: Kukon ja kanan saunamatka

Kavin tuottamalla elokuvan Esipolulla oleva animaatio. Musiikkia, erilaisia ääniä, joihin liittyen 
voi ideoida monenlaista puuhaa huomioiden myös hiljaisuuden äänet.

Alakoulu, yläkoulu ja 2. aste

Kaikki kuvaa -kilpailun finalistit (8 - 15 -vuotiaat)

Kaikki kuvaa -kilpailun finalistit (16 - 19 -vuotiaat)

Kaikki kuvaa -kilpailun finalistit (20 - 23 -vuotiaat)

Nuorten Kikki kuvaa -elokuvakilpailuun lähettämien elokuvien 
parhaimmistoa. Yleisön suosikkia voi äänestää vielä tänään 27.4. Tulokset julkistetaan 14.5. 

Minun elokuvani -tapahtumaan 
ilmoittautuminen 29.4. mennessä 

Vantaalla järjestetään la 28.5. lapsille ja nuorille 
elokuvatapahtuma. Ilmoittamalla oman elokuvansa 
mukaan nuori voi saada siitä palautetta ammattilaisilta. 
Tapahtumassa on elokuvanäytösten lisäksi työpajoja. 
Mediakeskus Metka järjestää myös elokuvataiteilijan 
vierailuja kouluihin. Kannattaa kysellä meiltä tai suoraan 
Metkasta. 

Elokuvapostin vanhat numerot

Koulujen elokuvapostin vanhat numerot ovat luettavissa verkkosivullamme.
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https://elokuvapolku.kavi.fi/esipolku/elokuvatehtavat/kukon-ja-kanan-sauna/
https://kaikkikuvaa.fi/kilpailu/finalistit-2022/
https://kaikkikuvaa.fi/kilpailu/finalistit-2022/
https://kinotavast.net/elokuvakasvatus/koulujen-elokuvaposti/
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