Katselmuksia, työpajatoimintaa, hauskaa ohjelmaa ja yhdessäoloa!
Kalkkareitten Kulttuurikeikkaa vietetään jälleen! Luvassa on hauskaa menoa monitaiteisen katselmuksen ja
värikkään esiintyjäkimaran parissa, kun lapset ja nuoret itse kiipeävät lavalle esittelemään taitojaan
toisilleen. Tällä kertaa Kalkkareitten järjestämisvuorossa on Satakunta. Järjestelyistä vastaavat
Nuorisoseurojen Lounais-Suomen aluetoimistot ja Porin Nuorisoseura.
Tapahtumapaikkana toimii Noormarkun yhtenäiskoulu, Museotie 12, 29600 Noormarkku.
Tapahtumaan voi saapua lauantaina 28.3. klo 10 alkaen, avajaisia vietetään klo 12. Tapahtuma loppuu
sunnuntaina 29.3. klo 14 alkavaan päätöstilaisuuteen. Tarkempi aikataulu toimitetaan myöhemmin.

KATSELMUKSET
Kalkkareitten Kulttuurikeikan katselmusten sarjoja ja sääntöjä uudistettiin 2019. Tavoitteena on saada
mahdollisimman laajasti lajeja mahtumaan mukaan ja kohdistaa tapahtumaa vahvemmin saatavaan
arviointiin ja muiden esitysten seuraamiseen. Säännöt tarkemmin erillisenä liitteenä.
Katselmuksiin osallistuville on luvassa asiantuntevaa palautetta, sarjakohtaiset kiertopalkinnot ja
tähtikunniakirjat.

Katselmuslajien sarjat:


Musiikki Lajeina soitto, laulu, bändit jne.
Esityksen suositeltu maksimikesto 5 min. KATSELMUS LAUANTAINA 28.3.



Näyttämöilmaisu Lajeina teatteri, sirkus, lausunta jne.
Esityksen suositeltu maksimikesto 20 min. KATSELMUS LAUANTAINA 28.3.



Tanssi Lajeina kansantanssi, nykytanssi, showtanssi, vapaa tanssi, hip hop jne.
Esityksen suositeltu maksimikesto 8 min. KATSELMUS SUNNUNTAINA 29.3.

Ennakkokatselmuslajien sarjat:
Ennakkokatselmuslajeissa työn aiheen voi valita vapaasti tai hyödyntää annettuja vapaaehtoisia aiheita, jotka
ovat tänä vuonna ”Elokuvien sankarit” ja ”Tunnetilojen kirjo”.

 Visuaaliset taiteet Lajeina kädentaidot, valokuvaus, kuvataide, videokuvaus jne.
 Sanataiteet Lajeina kirjoitelmat, runot, lyriikat jne. Tekstin suositeltu maksimipituus 400 sanaa
Ennakkotöihin tulee ehdottomasti olla merkittynä tekijän nimi, ikä ja nuorisoseura. Työt tulee toimittaa
perjantaihin 15.3. mennessä postitse osoitteeseen Nuorisoseurat Satakunta, Hallituskatu 6, 28100 Pori
tai sähköpostitse karoliina.hursti@nuorisoseurat.fi. Valokuvan/videon voi halutessaan julkaista myös
sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kalkkarit2020. Kädentaitotyöt tuodaan itse tapahtumapaikalle
lauantaina 28.3. Kaikki ennakkotyöt ovat nähtävillä tapahtumassa. Ennakkotöiden palkinnot jaetaan
Kalkkareitten päätöstilaisuudessa sunnuntaina.

TYÖPAJAT
Jokainen osallistuja osallistuu kahteen pajaan. Kaikki osallistujat valitsevat kaksi suosikkipajaa ja kaksi
varapajaa. Työapajailmoittautuminen Google-lomakkeen kautta, linkki Ilmoittautuminen-kohdassa.
Työpajat vahvistetaan ilmoittautumisen päätyttyä.
Työpaja I lauantaina 28.3. klo 12.30-13.30 ja Työpaja II la 28.3. klo 13.45-14.45
Alkusammutuspaja
Ensiapupaja
Improvisaatiopaja
Käsityöpaja
Lelu ja leikki -paja
Musiikkipaja
Parityöskentely tanssissa -paja
Partiopaja
Sirkuspaja I alle 10v
Sirkuspaja II yli 10v
Sketsihahmopaja
Soljuva floutila – puhemusiikki ja miten se tehdään -paja
Street-tanssipaja

MAJOITUS JA RUOKAILUT
Koko viikonlopun tapahtumaan osallistuvat majoittuvat oman ryhmänsä kanssa tapahtumapaikalla
lattiamajoituksessa koululuokissa. Osallistujat tuovat mukanaan yöpymistarvikkeet kuten makuupussin,
makuualustan ja tyynyn.
Osallistumismaksu kattaa seuraavat ruokailut tapahtuman aikana:
•

Lauantai: Lounas, välipala, päivällinen, iltapala

•

Sunnuntai: aamupala, lounas

Osallistujien on mahdollista ostaa tapahtuman aikana herkkuja tapahtuman omasta kioskista.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen Kalkkareitten Kulttuurikeikkaan on auki 1.3.2020 asti. Ilmoittautuminen tapahtumaan ja
katselmuksiin tehdään erillisten Google-lomakkeiden kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Sairastapauksissa
tarvitaan lääkärintodistus.
Toiveena on, että ryhmän ohjaaja/ryhmän yhteyshenkilö tekee koko ryhmän ilmoittautumiset.
Ilmoittautumislomakkeet löytyvät näistä linkeistä
Osallistuja- ja työpajailmoittautuminen
Katselmusilmoittautuminen
Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumiskaavakkeessa.

OSALLISTUMISMAKSUT
Halvempi hinta Nuorisoseurojen jäsenille
• Koko viikonloppu 45 € / 50 € osallistuja (sisältää: koulumajoituksen, ruokailut ja ohjelman)
•

Vain lauantai 35 € / 40 € osallistuja (sisältää: ruokailut ja ohjelman)

•

Vain sunnuntai 25 € / 30 € osallistuja (sisältää: ruokailun ja ohjelman)

•

Osallistuminen vain ennakkolajeihin, ei osanottajia tapahtumassa 25 € / seura

LISÄTIEDOT
Nuorisoseurat Lounais-Suomi
tiina.koskinen@nuorisoseurat.fi
050 340 6566

