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DOKKINO SAAPUU JÄLLEEN TAMPEREELLE!
DOKKINO – Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma saapuu jälleen kaupunkiin torstaina 13.11.2014.
Tampereen DOKKINO-näytöksiä järjestetään jo 11.kertaa. Ala- ja yläkouluille suunnatut näytökset järjestetään Finnkino
Plevnassa. Näytöksiin on ilmoittautunut ennakkoon jo yli 600 lasta ja nuorta lähiseudun kouluista. DOKKINO-kiertue
vierailee tänä vuonna yhteensä 13 eri kaupungissa, ja tähän mennessä jo yli 10.000 lasta ja nuorta ovat nähneet
DOKKINO-elokuvat. Tämän vuoden DOKKINO-ohjelmisto, Yli esteiden, antaa eväitä tiukoista paikoista ja
mutkikkaistakin tilanteista selviämiseen.
Mikä on DOKKINO?
Vuonna 2014 DOKKINO järjestetään 12. kertaa. DOKKINO on valtakunnallinen elokuvatapahtuma, joka tutustuttaa
lapset ja nuoret heille suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. Ilmaisesitysten tavoitteena on tarjota nuorille
samastumisen kohteita ympäri maailman. Jokaiseen DOKKINO-elokuvaan kuuluu purkutehtäviä, jotka käsittelevät sekä
dokumentin teemoja ja arvoja että sen tyyliä ja toteutusta. Opetusmateriaali on hyödynnettävissä nettisivuilla osoitteessa:
http://docpoint.info/dokkino/opetusmateriaalit/
Vuoden 2014 DOKKINO-kiertue lähti vilkkaasti käyntiin Helsingistä DocPoint-festivaalin yhteydestä ja jatkui Oulussa,
Kuopiossa, Porissa, Jyväskylässä, Turussa ja Mikkelissä. Syyskiertueella DOKKINO vierailee Vantaalla, Espoossa,
Vaasassa, Tampereella, Lappeenrannassa ja Kuusamossa. Kasvaneet kävijämäärät sekä tapahtuman saama
erinomainen palaute osoittavat, että lapset ja nuoret tarvitsevat tämänkaltaisia tapahtumia tukemaan kouluissa
annettavaa mediakasvatusta ja helpottamaan nuorille tärkeiden asioiden käsittelyä. Runsaslukuisten ilmoittautumisten
johdosta DOKKINO tulee tekemään tänä vuonna jälleen kävijäennätyksensä.
Vuoden 2014 ohjelmisto
Vuoden 2014 DOKKINO-teemana on YLI ESTEIDEN. Elokuvissa tutustutaan muun muassa Vantaan Hevoshaan koulun
vitosluokkaan Selma Vilhusen dokumentissa Disco, tanskalaisen vastaanottokodin arkeen elokuvassa Ei kenenkään
maalla (ohj. Michael Graversen) sekä hollantilaiseen laulajatar Benteen The Voice Kids -laulukilpailun aikana
dokumentissa Benten ääni (ohj. Marijn Frank). Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa: alakoululaisille (4.- 6.luokkalaisille) ja yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa, joiden elokuvat on valittu ikäryhmien mukaan. Elokuvaesittelyt
sekä lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta http://docpoint.info/dokkino.
Aikataulu
DOKKINO järjestetään torstaina 13.11.2014 Tampereen Finnkino Plevnassa osoitteessa Itäinenkatu 4.
Alakoulunäytöksiä on kaksi, joista ensimmäinen alkaa klo 9.30 ja toinen klo 10.00. Yläkoulunäytöksen alkamisaika on klo
12.30. Kaikissa DOKKINO -elokuvissa on suomenkielinen tekstitys ja näytöksen kesto on n. 80 minuuttia. Elokuvanäytös
maksaa 2€/oppilas ja vaatii ennakkoilmoittautumisen. Ilmoittautuminen on mahdollista perjantaihin 7.marraskuuta asti.
DOKKINO-tapahtuman järjestää DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys. 14. DocPoint-festivaali
järjestetään Helsingissä 27.1. - 1.2.2015.
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