Katselmuksia, työpajatoimintaa, hauskaa ohjelmaa ja yhdessäoloa!
Kalkkareitten Kulttuurikeikkaa vietetään jälleen! Luvassa on taas hauskaa menoa monitaiteisen
katselmuksen ja värikkään esiintyjäkimaran parissa, kun lapset ja nuoret itse kiipeävät lavalle esittelemään
taitojaan toisilleen. Tällä kertaa Kalkkareitten järjestämisvuorossa on Varsinais-Suomi ja järjestelyistä vastaa
Kosken T.L. Nuorisoseura. Mukana yhteistyössä ovat myös Suomen Nuorisoseurojen Hämeen ja Satakunnan
aluetoimistot.
Tapahtumapaikkana toimii Kosken seudun yläaste, Lampitie 3, Koski Tl.

KATSELMUKSET
Kalkkareitten Kulttuurikeikan katselmusten sarjoja ja sääntöjä on uudistettu. Sarjat ovat laajemmat kuin
aiempi jaottelu, mutta kaikki aiemminkin mukana olevat lajit mahtuvat edelleen mukaan. Tavoitteena on
saada mahdollisimman laajasti myös muita 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:
 Tanssi Lajeina kansantanssi, nykytanssi, showtanssi, vapaa tanssi, hip hop jne
Esityksen suositeltu maksimikesto 8 min KATSELMUKSET LAUANTAINA 30.3.

 Musiikki Lajeina soitto, laulu, bändit jne.
Esityksen suositeltu maksimikesto 5 min KATSELMUKSET SUNNUNTAINA 31.3.

 Näyttämöilmaisu Lajeina teatteri, sirkus, lausunta jne.
Esityksen suositeltu maksimikesto 20 min KATSELMUKSET SUNNUNTAINA 31.3.

Ennakkokatselmuslajien sarjat:
 Visuaaliset taiteet
Lajeina kädentaito, valokuvaus, kuvataide, videokuvaus jne Lajeina teatteri, sirkus, lausunta jne.

 Sanataiteet
Lajeina kirjoitelmat, runot, lyriikat jne. Tekstin suositeltu maksimipituus 400 sanaa

Ennakkokatselmuslajeissa työn aiheen voi valita vapaasti tai hyödyntää annettuja vapaaehtoisia aiheita,
jotka ovat tänä vuonna ”Ennen Wanhaan” ja ”Nuortentuvan hiirulainen”.
Ennakkotöihin tulee ehdottomasti olla merkittynä tekijän nimi, ikä ja nuorisoseura. Työt tulee toimittaa
perjantaihin 15.3. mennessä postitse osoitteeseen Taina Salminen, Härkätie 450, 31500 Koski Tl. tai
sähköpostitse salminen.taina@hotmail.com. Valokuvan/videon voi halutessaan julkaista myös sosiaalisessa
mediassa tunnisteella #kalkkarit19. Kädentaitotyöt tuodaan itse tapahtumapaikalle lauantaina 30.3.

TYÖPAJAT
Jokainen osallistuja osallistuu kahteen pajaan. Kaikki osallistujat valitsevat kaksi suosikkipajaa ja kaksi
varapajaa. Valinnat kerrotaan ilmoittautuessa.
1. Sirkuspaja I Haasta fysiikan lait! Ilma-akrobatiaa kankaalla, tasapainoilua ja jongleerausta eri
välineillä. yli 12v
2. Sirkuspaja II Haasta fysiikan lait! Ilma-akrobatiaa kankaalla, tasapainoilua ja jongleerausta eri
välineillä. alle 12v
3. Leivontapaja Leivotaan ja koristellaan herkullisia kuppikakkuja.
4. Kranssipaja Taivutetaan pajusta kranssi, koristellaan mm. aidolla kasvimateriaalilla. Ikäsuositus yli
10v
5. Käsityöpaja Tehdään maskotti huovasta ja kierrätysmateriaaleista.
6. Taidepaja I Kollaasitekniikalla, yhdistelemällä piirtämistä, maalaamista sekä leikekuvia.
Alle 12v ”omakuva supersankarina”
7. Taidepaja II Kollaasitekniikalla, yhdistelemällä piirtämistä, maalaamista sekä leikekuvia.
Yli 12v ”omakuva haaveammatissani”
8. Luontopaja Kuljetaan luontopolku katsellen, kuunnellen ja kosketellen. Lopuksi lähilaavulle mehulle
ja keksille. Lämmin ulkovaatetus.
9. Koulusuunnistus Arvoituksellinen piilosuunnistus koulun sisätiloissa 10-16 vuotiaille
10. Bändipaja Valitaan ohjaajan ehdottamista erityylisistä biiseistä 1 tai 2, joita harjoitellaan yhdessä.
Biisejä voi ehdottaa myös itse etukäteen sähköpostitse ohjaajalle, osoite
tapio.lindholm@gmail.com. Lisäksi tietoa musiikkialasta ja musiikin tekemisestä. Olisi hyvä, jos
sinulla olisi vähän kokemusta esim jostain näistä: kitara, basso, kosketinsoittimet, rummut tai laulu.
yli 12v
11. Askartelupaja Tehdään keväinen pöytäsomiste luonnonmateriaaleja ja koristeita käyttäen
12. Toiminnallinen ensiapu PELASTA, VAROITA, AUTA JA HÄLYTÄ
Harjoitellaan arjen ensiaputaitoja, kuten haavan ensiapua tai mitä tehdä, jos kaveri pyörtyy
yllättäen. Mitä vaaratilanteita voi omassa kodissa, harrastuksen parissa tai koulussa syntyä ja miten
tilanteissa toimitaan?
13. Ulkoleikkejä Hauskoja perinteisiä ulkoleikkejä koulun pihalla. Ulkovaatetus, jossa hyvä liikkua.
14. Kuoropaja Tutustutaan kuorolaulun iloihin ja oppeihin laulaen ja heittäytyen. Yhdessä tekemistä
ensikertalaisille ja kokeneimmille kuorolaulajille.
Työpaja I lauantaina 30.3. klo 12.30-13.30 ja Työpaja II la 30.3. klo 13.45-14.45

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 kahviosta koulun
aulatilassa.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika Kalkkareitten Kulttuurikeikkaan on auki 1.2.–1.3.2019. Ilmoittautuminen tapahtumaan
ja katselmuksiin tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Toiveena on, että ryhmän ohjaaja/ryhmän yhteyshenkilö
tekee koko ryhmän ilmoittautumiset. Ilmoittautumislomakkeet löytyvät täältä. Samalta sivulta löytyy myös
ennakkotietolomake, jota ohjaaja voi käyttää kerätäkseen ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot
ryhmäläisiltä.

OSALLISTUMISMAKSUT
Nuorisoseurojen jäsenyys oikeuttaa osallistumismaksun edullisempaan hintaan.
• Koko viikonloppu 45 € / 40 € / osallistuja (sisältää: koulumajoituksen, ruokailut ja ohjelman)
• Vain lauantai 35 € / 30 € / osallistuja (sisältää: ruokailut ja ohjelman)
• Vain sunnuntai 25 € / 20 € / osallistuja (sisältää: ruokailun ja ohjelman)
• Osallistuminen vain ennakkolajeihin, ei osanottajia tapahtumassa 20 € / seura

LISÄTIEDOT
Taina Salminen, tapahtumavastaava, Kosken T.L. Nuorisoseura ry.
p. 040 762 7526 (myös iltaisin, ei tavattavissa ma ja to klo 7-17), salminen.taina@hotmail.com
Ilmoittautumisjärjestelmää koskevat asiat: Teija Nikkari, toiminnanohjaaja, Nuorisoseurat Häme
p. 050 340 6566 teija.nikkari@nuorisoseurat.fi

