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KOTKANSAAREN KOULUN 7.LUOKKA ELOKUVANTEKIJÖIKSI DOKKINO-DOKUMENTTIELOKUVAVERSTAASSA
Ensimmäistä	
  kertaa	
  kaupunkiin	
  saapuva	
  DOKKINO	
  –	
  lasten	
  ja	
  nuorten	
  dokumenttielokuvatapahtuma	
  tuo	
  
mukanaan	
  ala-‐	
  ja	
  yläkouluikäisille	
  suunnatut	
  dokumenttielokuvanäytökset	
  sekä	
  dokumenttielokuvaverstaan,	
  jossa	
  
yksi	
  Kotkansaaren	
  koulun	
  7.luokista	
  pääsee	
  tekemään	
  omat	
  dokumenttielokuvansa	
  ammattitaitoisen	
  ohjaajan	
  
opastuksella.	
  Dokumenttielokuvaverstas	
  järjestetään	
  keskiviikkona	
  5.2.	
  ja	
  torstaina	
  6.2.	
  DOKKINO-‐
dokumenttielokuvaverstaassa	
  valmistuneet	
  elokuvat	
  saavat	
  ensi-‐iltansa	
  tiistaina	
  10.helmikuuta	
  pääkirjaston	
  
auditoriossa	
  Kotkan	
  DOKKINO-‐näytöksissä,	
  jotka	
  ovat	
  avoimia	
  ja	
  maksuttomia	
  kaikille	
  Kotkan	
  kouluille.	
  DOKKINO-‐
näytökseen	
  osallistuminen	
  vaatii	
  ennakkoilmoittautumisen.	
  
	
  
DocPoint-‐elokuvatapahtumat	
  ry:n	
  järjestämä	
  valtakunnallinen	
  ja	
  ympärivuotinen	
  DOKKINO	
  on	
  ala-‐	
  ja	
  yläkouluikäisille	
  
suunnattu	
  elokuva-‐	
  ja	
  mediakasvatusta	
  kehittävä	
  tapahtuma,	
  joka	
  tutustuttaa	
  lapset	
  ja	
  nuoret	
  luovan	
  
dokumenttielokuvan	
  maailmaan.	
  Elokuvia	
  esitetään	
  kahdessa	
  sarjassa:	
  alakoululaisille	
  (4.-‐	
  6.-‐luokka)	
  ja	
  yläkoululaisille	
  
on	
  omat	
  elokuvasarjansa,	
  joiden	
  elokuvat	
  on	
  valittu	
  ikäryhmien	
  kehitys	
  huomioon	
  ottaen.	
  DOKKINO	
  tarjoaa	
  
persoonallisesti	
  toteutettuja	
  luovia	
  dokumentti-‐elokuvia,	
  joiden	
  aiheet	
  koskevat	
  lapsia	
  sekä	
  nuoria	
  ja	
  heidän	
  
elämäänsä	
  antaen	
  samaistumisen	
  kohteita	
  ympäri	
  maailman.	
  
	
  
Tapahtuma	
  järjestetään	
  yhteistyössä	
  Lasten	
  kulttuurikeskus	
  Lakun	
  kanssa.	
  Alakoulunäytös	
  on	
  osa	
  Kaakon	
  Lasten	
  
Kulttuuriviikkoja	
  ja	
  yläkoulunäytös	
  järjestetään	
  osana	
  Kulttuuripolun	
  kokeilutoimintaa.	
  
Vuoden	
  2015	
  DOKKINO-‐ohjelmisto	
  –	
  Mahtavan	
  vahva	
  minä	
  
13-‐vuotiaan	
  DOKKINOn	
  tämän	
  vuoden	
  teemana	
  on	
  Mahtavan	
  vahva	
  minä.	
  Elokuvissa	
  tarkastellaan	
  minkälaista	
  on	
  
olla	
  mahtavan	
  vahva	
  minä:	
  lapsi	
  tai	
  nuori,	
  joka	
  pysyy	
  vahvana	
  vaikka	
  joutuukin	
  tekemään	
  suuria	
  päätöksiä	
  tai	
  
sopeutumaan	
  erikoisiin	
  elämäntilanteisiin	
  ja	
  ottamaan	
  vastuun	
  itsestään.	
  Kaikki	
  elokuvien	
  päähenkilöt	
  kohtaavat	
  
haasteita,	
  mutta	
  neuvokkuutensa	
  ja	
  päättäväisyytensä	
  ansiosta	
  selviävät	
  niistä	
  ja	
  elävät	
  elämäänsä	
  rohkeasti	
  sekä	
  
itsevarmasti	
  eteenpäin.	
  	
  
	
  
Välillä	
  on	
  hyvä	
  pysähtyä	
  ajattelemaan,	
  kuinka	
  erilaisissa	
  olosuhteissa	
  ja	
  elämäntilanteissa	
  muut	
  elävät	
  ja	
  mitä	
  
yhtäläisyyksiä	
  tai	
  eroavaisuuksia	
  lasten	
  ja	
  nuorten	
  elämissä	
  voikaan	
  olla	
  eri	
  puolilla	
  maailmaa.	
  Tämän	
  vuoden	
  
DOKKINO-‐elokuvat	
  antavat	
  ajattelemisen	
  aiheita,	
  sekä	
  kykyä	
  kohdata	
  oman	
  elämän	
  haasteet	
  ja	
  huippuhetket	
  iloisin	
  
mielin.	
  	
  
	
  
Elokuvissa	
  tutustutaan	
  muun	
  muassa	
  intiaanipoika	
  Sageen	
  (Kotkanpoika),	
  joka	
  muuttaa	
  Pohjois-‐Norjaan	
  ja	
  käy	
  
reippaasti	
  koulua	
  paikallisten	
  ikätovereidensa	
  kanssa,	
  vaikkei	
  osaa	
  sanaakaan	
  paikallista	
  kieltä.	
  Tanssii	
  tähtien	
  tyylillä-‐
elokuvan	
  Eugène	
  kohtaa	
  koulukiusaamista	
  epätavallisen	
  tanssiharrastuksensa	
  takia,	
  mutta	
  päättää	
  näyttää	
  koko	
  
luokalle,	
  ettei	
  häntä	
  voi	
  lannistaa.	
  Afganistanilainen	
  koulunkäynnistä	
  unelmoiva	
  Machgan	
  (Machganin	
  päätös)	
  joutuu	
  
myymään	
  päivittäin	
  purukumia	
  kadulla,	
  jotta	
  voisi	
  auttaa	
  perhettään.	
  Vaikka	
  hän	
  joutuukin	
  ottamaan	
  vastuun	
  

itsestään	
  nuoresta	
  iästään	
  huolimatta	
  ja	
  huolehtimaan	
  myös	
  perheestään,	
  hän	
  on	
  päättäväinen	
  sekä	
  äärimmäisen	
  
vahva.	
  Vahvoja	
  joutuvat	
  olemaan	
  myös	
  Rakkautta	
  ja	
  roskaa-‐elokuvan	
  lapset	
  ja	
  nuoret,	
  jotka	
  elävät	
  moskovalaisella	
  
kaatopaikalla	
  kamppaillen	
  päivittäisissä	
  arjen	
  haasteissa	
  tukenaan	
  vain	
  vahva	
  usko	
  paremmasta	
  tulevaisuudesta	
  ja	
  
omista	
  unelmistaan.	
  Uskoa	
  ja	
  unelmia	
  on	
  myös	
  sokeilla	
  nuorilla	
  Florianilla,	
  Merelillä,	
  sekä	
  Ilsellä	
  (Sokea	
  rakkaus),	
  jotka	
  
haaveilevat	
  sen	
  oikean	
  löytämisestä	
  kuten	
  muutkin	
  samanikäiset.	
  Kaikki	
  elokuvat	
  käsittelevät	
  vahvoja	
  aiheita	
  ja	
  
epätavallisia	
  tarinoita,	
  joissa	
  päähenkilöt	
  löytävät	
  ratkaisun	
  tai	
  oppivat	
  hienosti	
  sopeutumaan	
  poikkeaviin	
  tilanteisiin.	
  
	
  
Tarkemmat	
  tiedot	
  elokuvista	
  ja	
  esityssarjoista	
  osoitteesta	
  www.docpoint.info/dokkino	
  
	
  
Aikataulu	
  ja	
  ilmoittautuminen	
  
Tapahtuma	
  järjestetään	
  tiistaina	
  10.2.2015	
  Pääkirjaston	
  auditoriossa,	
  osoitteessa	
  Kirkkokatu	
  24.	
  Alakoulunäytös	
  alkaa	
  
klo	
  9.30	
  ja	
  yläkoulunäytös	
  klo	
  12.30.	
  Kaikissa	
  DOKKINO-‐elokuvissa	
  on	
  suomenkielinen	
  tekstitys	
  ja	
  näytöksen	
  kesto	
  on	
  
noin	
  80	
  minuuttia.	
  Keskiviikkona	
  11.2.	
  voidaan	
  järjestää	
  tarvittaessa	
  lisänäytöksiä.	
  
	
  
Näytökset	
  ovat	
  maksuttomia,	
  mutta	
  vaativat	
  ennakkoilmoittautumisen.	
  	
  
Alakoulunäytökseen	
  ilmoittaudutaan	
  19.1.	
  klo	
  10	
  lähtien	
  puhelimella	
  05	
  234	
  4148.	
  
Yläkoulunäytöksiin	
  ilmoittaudutaan	
  	
  Jaana	
  Kemppaiselle,	
  040	
  1977975,	
  jaana.kemppainen@kotka.fi	
  
	
  
Mediakasvatus	
  
DOKKINO	
  tukee	
  koulujen	
  mediakasvatusopetusta	
  tarjoamalla	
  opettajille	
  valmiin	
  opetusmateriaalin	
  elokuvaelämyksen	
  
tueksi.	
  Opetusmateriaalien	
  avulla	
  elokuvien	
  teemoja	
  voidaan	
  käsitellä	
  laajemmin	
  ja	
  tutustua	
  dokumenttielokuvaan	
  
taiteenlajina.	
  Materiaalia	
  voi	
  hyödyntää	
  sekä	
  ennen	
  että	
  jälkeen	
  elokuvakäynnin.	
  Opetusmateriaali	
  on	
  vapaasti	
  
hyödynnettävissä	
  DOKKINOn	
  nettisivuilla	
  http://docpoint.info/dokkino/opetusmateriaalit/	
  
	
  
DOKKINO-‐tapahtuman	
  järjestää	
  DocPoint	
  –	
  Helsingin	
  dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys.	
  14.	
  DocPoint-‐festivaali	
  
järjestettiin	
  Helsingissä	
  27.1.	
  -‐	
  1.2.2015.	
  DOKKINO	
  Kotka	
  järjestetään	
  yhteistyössä	
  Lasten	
  Kulttuurikeskus	
  Lakun	
  
kanssa.	
  
	
  
Lisätiedot,	
  haastattelupyynnöt	
  
	
  
Emilia	
  Wahlberg	
  
DOKKINO-‐tuottaja	
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  DocPoint	
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  +358	
  (0)	
  50	
  347	
  3300	
  
dokkino@docpoint.info	
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