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DOKKINO Kajaani kerää ennätysyleisön
Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO suuntaa toista kertaa Kajaaniin, missä
näytökset täyttävät Bio Rex Kajaanin salit 17.-18.11.2016. Ilmoittautumisen avauduttua paikat vietiin
käsistä ja näin ollen tapahtuma laajeni kaksipäiväiseksi, minkä ansiosta mahdollisimman moni
dokumenttielokuvan ystävä pääsee DOKKINOn matkaan luovan dokumenttielokuvan maailmaan.
Kajaanilaisten koulujen entisestään kasvanut into merkitsee uutta katsojaennätystä DOKKINO Kajaanille.
Mikä on DOKKINO?
DOKKINO on DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä vuosittainen dokumenttielokuva- ja
mediakasvatuskiertue, joka vierailee kuluvana vuonna kahdeksallatoista eri paikkakunnalla. Vuonna 2015
yli 17 000 koululaista opettajineen osallistui näytöksiin ja tänä vuonna edellisvuoden luku ylittynee.
Valtakunnallinen näytöskiertue tuo paikkakunnille omat esityssarjansa alakoululaisille (4.–6.luokkalaisille) ja yläkoululaisille, mitkä on suunniteltu ikäryhmien kehitys huomioon ottaen. Näytöksiin
kutsutaan kunkin paikkakunnan jokainen ala- ja yläkoulu, jotta kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus
päästä nauttimaan kansainvälisistä laatudokumenteista.
Kuluvan vuoden teema, ”Toiveista totta”, käsittelee monipuolisesti lasten ja nuorten toiveita, joiden
eteen joutuu välillä tekemään kovastikin töitä. Lapset ja nuoret treenaavat ahkerasti, sopeutuvat uusiin
tilanteisiin sekä uskovat itseensä ja unelmiinsa haasteista huolimatta. DOKKINO-elokuvat antavat lapsille
ja nuorille ajattelemisen aiheita sekä samaistumisen kohteita ympäri maailmaa, joiden elokuvat on valittu
ikäryhmien mukaan. Kaikissa DOKKINO-elokuvissa on suomenkielinen tekstitys. Elokuvanäytösten lisäksi
osallistujat saavat käyttöönsä DOKKINOn laajat opetusmateriaalit, jotka helpottavat elokuvista esiin
nousseiden ajatusten ja kysymysten purkua koululuokassa.
DOKKINO Kajaanissa
Kajaani on mukana lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINOn kiertuekaupunkina nyt
toista vuotta. Tapahtuma sai vuonna 2015 hyvin innostuneen vastaanoton ja into on selvästi kasvanut
sanan levitessä, sillä Kajaanin vuoden 2016 näytöksiin on tulossa jopa 1300 katsojaa kahden päivän
aikana, mikä on paikkakunnan tähänastinen katsojaennätys. Kasvava suosio ja opettajilta saatu palaute
kertovat tapahtuman tarpeellisuudesta osana koulujen elokuva- ja mediakasvatustyötä. Kajaanin
kaupunki tukee tapahtuman järjestämistä, jotta se voidaan tarjota kouluille maksuttomana.
Lisätietoja DOKKINOn vuoden 2016 ohjelmasta, esityksistä ja dokumenttielokuvaverstaista löydät
osoitteesta http://docpoint.info/dokkino/

DOKKINO: Yhdessä! -dokumenttielokuvaverstas Kajaanissa
DOKKINO on lähtenyt jo ennakkoon juhlistamaan ensi vuonna koittavaa Suomi 100 -juhlavuotta
järjestämällä DOKKINO: Yhdessä! -dokumenttielokuvaverstaita kahdeksassatoista eri maakunnassa
ympäri Suomen vuoden 2016 aikana. Kainuun kaksipäiväinen verstas järjestettiin Kajaanin Lyseossa
maaliskuussa, jolloin ryhmä silloisia 9. luokan oppilaita pääsi tekemään alusta loppuun saakka omat
elokuvansa. Valmiit teokset nähdään Kajaanissa helmikuussa järjestettävässä juhlanäytöksestä, josta
tiedotetaan tarkemmin myöhempänä ajankohtana.
Lisätietoa DOKKINOn osallisuudesta Suomi 100 -hankkeeseen löydät osoitteesta
http://suomifinland100.fi/project/dokkino-yhdessa-dokumenttielokuvaverstaat-koululaisille/
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