Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kevätpäivät Tampereella
17.-18.3.2016!
Torstaina perehdytään taideharrastusten lisäämiseen koulupäivän yhteydessä kulttuurin kärkihankkeessa, ajankohtaisten nykytaiteilijoiden työhön, dokumenttielokuvaan taidemuotona sekä dokumenttielokuvakasvatukseen. Ohjelmassa on myös Sara Hildén –akatemian oppilaiden Eetu Pennasen ja Elmeri Seljaksen päättötyöesittely, kauhuelokuva AfflictUs.
Perjantaina on ohjelmassa visuaalisen kulttuurin monilukutaito ja teemaoppiminen, taidekasvattaja
päiväkodissa, pedagoginen dialogi, opettajan puhe, äänenkäyttö ja puheviestintä.
Kevätpäivillä pidetään myös Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton vuosikokous, opettajien työtehoseura, käynnistetään Löytöretkellä - liiton 35-vuotisjuhlavuoden näyttelyn suunnittelu sekä
pidetään Myrsky hatusta - Matka taiteilijan maailmaan -kirjan julkistamistilaisuus.

TORSTAI 17.3.2016 Tampereen seudun työväenopisto, Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2

	
  
9.15-10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00-10.15

Kevätpäivien avaus
Pormestari Anna-Kaisa Ikosen videotervehdys
Puheenjohtaja Marketta Urpo-Koskisen tervetulosanat

10.15-10.45

Kulttuurin kärkihanke, valtakunnallisen oppilaskyselyn tulokset ja koulujen taideharrastustoiminnan lisääminen kärkihankkeen rahoituksella
Johtava koordinaattori, Marianna Lehtinen, Tampereen kaupungin lastenkulttuuripalvelut ja Toiminnanjohtaja Anu Hietala

10.45-11.45

Taiteilijapuheenvuoro: Jarno Vesala

11.45-12.45

Dokumenttielokuva taiteenlajina - näkökulmia elokuvakasvatukseen
KuM Heidi Saramäki, Sara Hildén- akatemia / Videootit ry

12.45-13.30

Lounas
Sampola

13.30-14.30

Dokumenttielokuvan tekijän puheenvuoro
Ohjaaja, käsikirjoittaja Ville Suhonen
Ompelijatar- ja Metsä-elokuvat

14.30-15.00

Kahvitauko

15.00-15.45

AfflictUs	
  -‐	
  psykologinen	
  ja	
  surrealistinen	
  kauhulyhytelokuva
Sara Hildén -akatemian oppilaat Eetu Pennanen ja Elmeri Seljas

15.45-16.30

Performanssiharjoitteita
Performanssitaiteilija Helinä Hukkataival

17.15

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton vuosikokous

19.00

Tampereen kaupungin vastaanotto ja Myrsky hatusta - Matka taiteilijan
maailmaan -kirjan julkistamistilaisuus
Sara Hildén -akatemia, Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere

PERJANTAI 18.3.2016 / SAGA-hankkeen koulutuspäivä
Tampereen seudun työväenopisto, Sampolan auditorio, Sammonkatu 2
9.15-10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi / Opettajien työtehoseura

10.00

Päivän avaus
Saga-hankkeen kuulumiset

10.15-12.30

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito ja teemaoppiminen
Luento ja ryhmätöitä
Yliopistonlehtori Marjo Räsänen
Ks. ennakkotehtävä ohjelman lopusta

12.30-13.15

Lounas
Sampola

13.15-13.30

Myrsky hatussa - matka taiteiljan maailmaan -julkaisun esittely ja
Löytöretkellä - 35-vuotisjuhlahvuoden näyttelysuunnittelun käynnistys
Marketta Urpo-Koskinen ja Anu Hietala

13.30-14.30

Leikkimies - Taidepedagogin näkökulmia varhaisiän draamakasvatukseen
osana laadukasta päiväkotityötä
Teatteri-ilmaisunohjaaja, taidepedagogi Roni Mäkinen, Taikava-hanke
Kahvia / Virvokkeita

14.45-15.00

Opettajan puhe, Case-esittely ja Saga-hankkeen kehittymistehtävä
Suunnittelijaopettaja Satu Kallio, Lohjanseudun kuvataidekoulu

15.00-16.15

Äänenkäyttö ja puheviestintä
Puheviestinnän lehtori, laillistettu puheterapeutti Susanna Metsistö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Kevätpäivillä pidetään Kirjatori. Voit tuoda torille oppilaitoksesi julkaisuja myytäväksi. Kirjatorilla on saatavilla myös uutta Myrsky hatusta - Matka taiteilijan maailmaan -taidekasvatuskirjaa
sekä performanssitaitelija Helinä Hukkataipaleen Space Between Ritual and Carnival. Tee edullisia kirjaostoksia ilman postituskuluja!
Perjantain ohjelmassa klo 10.15-12.30 on yliopistonlehtori Marjo Räsäsen luento ja ryhmätöitä
aiheesta Visuaalisen kulttuurin monilukutaito ja teemaoppiminen. Tuo luennolle mukanasi oma
iPad tai vastaava laite sekä VIISI KUVAA visuaalisen kulttuurin tuotteista, jotka kertovat jotain
Sinusta, elämästäsi, ajatuksistasi ja arvoistasi. Etsi muitakin kuin ”albumikuvia”: osa kuvista voi
olla Sinun tekemiäsi; vähintään yhden kuvista tulisi olla ns. taidekuva. Jos et voi tuoda jotain
kuvaa (esinettä, vaatetta, rakennusta...) mukanasi, voit valokuvata tai piirtää sen. Tuo alkuperäiskuvia tai ota kuvista printit; voit tallentaa kuvat myös tikulle.

OSALLISTUMISMAKSUT Huom! Saman koulun 3. osallistujasta alkaen 20 % alennus:
2 päivän osallistumismaksut
Jäsenkoulujen edustajat 150 € / osallistuja
infokoulujen edustajat 180 € / osallistuja
Muut 220 € / osallistuja

1 päivän osallistumismaksut
Jäsenkoulujen edustajat 100 € / osallistuja
infokoulujen edustajat 125 € / osallistuja
Muu 150 € / osallistuja

Osallistumismaksu sisältää seminaarin ohjelman, lounaan ja kahvit. Ohjelmamuutokset mahdollisia. Peruutusehdot: 10-2 vrk ennen seminaaria perutuista ilmoittautumisista laskutetaan 30% osallistumismaksusta,
sen jälkeen koko maksu. Maksuton peruutus ainoastaan lääkärintodistuksella.

HOTELLIKIINTIÖT (Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksensa itse):
Kiintiö tunnuksella KEV170316_002 (löytyy myös tunnuksella "Kevätpäivät 2016") 3.3. saakka hotellissa:
SCANDIC STATION
133 € /1 hh / vrk
153 € /2 hh / vrk
Hinnat sisältävät buffetaamiaisen sekä ALV:n. Varaukset puhelimitse tai sähköpostitse.

Ratapihankatu 37 (Ukkopekankatu)
33100 Tampere
+358 3 339 8000
tamperestation@scandichotels.com
www.scandichotels.fi/
Kiintiö tunnuksella ”Kevätpäivät 2016” 29.2. saakka hotellissa:
HOTEL LAPLAND TAMPERE
129 € /1 hh / vrk
144 € /2 hh / vrk
HUOM! Jokaisessa huoneessa 160 cm parivuode. Hinnat sisältävät Aitojen makujen aamiaisen sekä ALV:n.
Varaukset puhelimitse tai sähköpostitse.

Yliopistonkatu 44
33870 Tampere
+ 358 (0)3 3830000
tampere@laplandhotels.com
www.laplandhotels.com

DREAM HOSTEL & HOTEL
Hotellissa EI ole kiintiötä, mutta tunnuksella "Kevätpäivät 2016" on saatavilla rajoitettu määrä (niin kauan
kuin huoneita riittää) ikkunattomia twin-huoneita (2hh, erilliset sängyt) omalla suihkulla ja WC:llä hintaan
80€/huone. Hintaan sisältyy aamiainen. Varaukset puhelimitse tai sähköpostitse.

Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere
+358 45 2360 517
info@dreamhostel.fi
www.dreamhostel.fi

