KATSELMUSLAJIT JA –SARJAT
SEKÄ SÄÄNTÖJÄ KATSELMUKSIIN 2018

Ryhmän jäsenistä 1/3 saa ylittää tai alittaa ikäsarjan edellyttämän iän.
Teatteri ja sketsit
Yksilö ja ryhmä
- esitykset voivat olla teatteria laidasta laitaan
- ryhmässä oltava vähintään kaksi esiintyjää
- teatteriesitysten kesto vähintään 5 minuuttia ja enintään 1/2 tuntia
- sketsien kesto enintään 5 minuuttia
- kestot koskevat myöskin teatteria yksilölajina
- sarjat:
yksilö alle 12 vuotta
yksilö yli 12 vuotta
ryhmä alle 12 vuotta
ryhmä yli 12 vuotta
Palkinnot: Kiertopalkinto
sarjakohtaiset kunniakirjat
kunniamaininnat (yksilö ja ryhmä)
Lausunta
Yksilö ja ryhmät
- kestoa ei ole rajattu
- sarjat:
yksilö alle 12 vuotta
yksilö yli 12 vuotta
ryhmä alle 12 vuotta
ryhmä yli 12 vuotta
Palkinnot: Kiertopalkinto
sarjakohtaiset kunniakirjat
kunniamaininnat (yksilö ja ryhmä)

Kansantanssit
ikäsarjat
- esitysten tulee koostua suomalaisista tai muiden maiden kansantansseista tai
niiden pohjalta tehdyistä kansantanssisommitelmista
- esityksessä tulee olla vähintään kaksi eri tanssia
- tanssit tulee koota yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi sisääntuloineen ja
poismenoineen
- esityksen vähimmäiskesto määräytyy sarjajaon mukaisesti
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alle kouluikäiset
7-9-vuotiaat
10-12-vuotiaat
13-16-vuotiaat
yli 16-vuotiaat
Palkinnot: Kiertopalkinto
sarjakohtaiset kunniakirjat
kunniamaininnat
-

sarjat:

esityksen kesto n. 3 min
esityksen kesto n. 3 min
esityksen kesto n. 5 min
esityksen kesto n. 5 min
esityksen kesto n. 5 min

Muut tanssit
ikäsarjat
Yksilö ja ryhmät:
Esityksen tulee olla selkeä kokonaisuus, tanssit voivat olla itse tehtyjä, valmiita
koreografioita tai improvisoituja tansseja, street-tansseja tms.
- musiikin valinta on vapaa
- ryhmässä oltava vähintään 3 tanssijaa
- esityksen kesto enintään 5 minuuttia
- sama henkilö voi osallistua vain yksilönä tai ryhmässä
- sarjat:
yksilö alle 12 vuotta
yksilö yli 12 vuotta
ryhmä alle 12 vuotta
ryhmä yli 12 vuotta
Palkinnot: Kiertopalkinto
sarjakohtaiset kunniakirjat
kunniamaininnat
Laulu
ikäsarjat
Yksilö ja ryhmät:
- laulun voi esittää säestettynä tai ilman
- esityksissä saa olla säestäjä tai taustanauha
- esitetään vain yksi laulu
- sama henkilö voi osallistua lauluun vain yksilönä tai ryhmässä
- sarjat:
yksilö alle 12 vuotta
yksilö yli 12 vuotta
ryhmä alle 12 vuotta
ryhmä yli 12 vuotta
Palkinnot: kiertopalkinnot
sarjakohtaiset kunniakirjat
kunniamaininta
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Musiikki
ikäsarjat
Yksilö ja ryhmät:
- kappaleen voi esittää säestettynä tai ilman
- esitys voi sisältää myös laulua
- esitetään vain yksi kappale
- sama henkilö voi osallistua soittoon vain yksilönä tai ryhmässä
- sarjat:
yksilö alle 12 vuotta
yksilö yli 12 vuotta
ryhmä alle 12 vuotta
ryhmä yli 12 vuotta
Palkinnot: Kiertopalkinto
sarjakohtaiset kunniakirjat
kunniamaininnat

ENNAKKOLAJIT
Kädentaito
ikäsarjat
- työn tulee olla jotakin itse käsin tehtyä (nikkaroitua, askarreltua, neulottua,
ommeltua, valettua… jne.)
- toteutustapa on täysin vapaasti valittavissa
- työhön on kiinnitettävä lappu, josta käy ilmi tekijän nimi, ikä, yhteystiedot,
seura ja työn nimi
- yksi työ / osallistuja
- työt tuodaan tapahtumapaikalle
- sarjat:
alle 12 vuotta
yli 12 vuotta
Palkinnot: Sarjapalkinnot
kunniamaininnat

Kuvaamataito
-

aiheet, ikäsarjat

tekotapa vapaa (lyijykynä, hiili, vesivärit, sormivärit, digitaalinen
kuvankäsittely)
työn minikoko A4
työn tulee liittyä annettuihin aiheisiin
työn taakse tulee merkitä tekijän nimi, ikä, yhteystiedot ja seura sekä työn nimi
yksi työ / osallistuja
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-

työ toimitetaan ennakkoon tapahtuman järjestäjän antamaan osoitteeseen
työn saa takaisin tapahtumapaikalta, sitä ei palauteta järjestäjän toimesta
sarjat:
alle kouluikäiset
7-9-vuotiaat
10-12-vuotiaat
13-16-vuotiaat
yli 16-vuotiaat

Palkinnot: Sarjapalkinnot
kunniamaininnat

Kirjoitelma
-

aiheet, ikäsarjat

kirjoitelman tulee olla maksimissaan 400 sanaa, vähintään 50 sanaa
Kirjoitelman otsikko on vapaasti valittavissa, mutta sen pitää liittyä annetuista
aiheista valittuun aihepiiriin
työn voi kirjoittaa joko koneella tai käsin
paperin yläkulmaan tulee merkitä kirjoittajan nimi, ikä, yhteystiedot ja seura
yksi työ / osallistuja
työ toimitetaan ennakkoon tapahtuman järjestäjän antamaan osoitteeseen
työn saa takaisin tapahtumapaikalta, sitä ei palauteta järjestäjän toimesta
sarjat:
alle 12-vuotiaat
yli 12-vuotiaat

Palkinnot: Sarjapalkinnot
kunniamaininnat

Valokuvaus

aiheet, ikäsarjat

valokuvan tulee liittyä annetuista aiheista valittuun aihepiiriin
kuvan yhteyteen tulee merkitä kirjoittajan nimi, ikä, yhteystiedot ja seura
kuvan voi ottaa kännykällä tai kameralla
yksi työ / osallistuja
kuva lähetetään sähköpostitse järjestäjän antamaan osoitteeseen, ja sen voi
julkaista ennakkoon sosiaalisessa mediassa järjestäjän antamalla tunnisteella
- sarjat
alle 12-vuotiaat
yli 12-vuotiaat
Palkinnot: Sarjapalkinnot
kunniamaininnat
-
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