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DOKKINO Lappeenranta pistää katsojaennätyksensä uusiksi
Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO saapuu syksyn kiertueosuudellaan jälleen
Lappeenrantaan, missä tapahtuma on rikastuttanut paikallista lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa
vuodesta 2014 lähtien. DOKKINO Lappeenranta valtaa perinteikkäiden lappeenrantalaisten
elokuvateattereiden, Nuijamiehen ja Kino-Aulan, näytössalit keskiviikkona 16.11.2016, jolloin yli 1100
oppilasta opettajineen osallistuu yhteensä neljään eri näytökseen.
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 Lappeenrannassa
Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO järjestetään Lappeenrannassa kolmatta
kertaa. Vuodesta toiseen kasvava suosio ja opettajilta saatu palaute kertovat sen tarpeellisuudesta osana
koulujen elokuva- ja mediakasvatustyötä. Lappeenrannan alueen koulut ovat tänä vuonna lähteneet
mukaan maksuttomaan tapahtumaan ennätyslukemin, sillä yli 1100 ennakkoon ilmoittautunutta
osallistujaa syventyy 16.11.2016 lapsille ja nuorille suunnattuihin elokuviin. Tapahtuma järjestetään
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus METKUn tukemana.
Lisätietoja DOKKINOn vuoden 2016 ohjelmasta, esityksistä ja dokumenttielokuvaverstaista löydät
osoitteesta http://docpoint.info/dokkino/

DOKKINO: Yhdessä! -dokumenttielokuvaverstas Lappeenrannassa
DOKKINO on mukana juhlistamassa Suomen tulevaa satavuotisjuhlavuotta järjestämällä DOKKINO:
Yhdessä! -dokumenttielokuvaverstaita kahdeksassatoista eri maakunnassa ympäri Suomen vuoden 2016
aikana. Etelä-Karjalasta mukaan lähti yksi Lappeenrannan Lauritsalan koulun 8. luokista ja heidän alusta
loppuun saakka toteuttamansa elokuvat nähdään Lappeenrannassa 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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