39. OULUN KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA NUORTENELOKUVIEN
FESTIVAALI 16.–22.11.2020

Tervehdys kouluille ja päiväkodeille elokuvafestivaalilta!
Kutsumme teidät elokuviin tänäkin syksynä! Meille on tärkeää, että kaikkien festivaalikokemus
on turvallinen, joten olemme siirtäneet lähes kaikki koululais- ja päiväkotinäytökset nettiin.
Kouluille ja päiväkodeille tarjottava ohjelma on erittäin monipuolinen ja elokuvia on kaikenikäisille. Pyydämme teitä huomioimaan ikäsuositukset ja tekstitystiedot, kun valitsette sopivaa
katsottavaa omalle ryhmällenne.
Nyt on mainio tilaisuus käyttää elokuvaa osana opetusta oppimateriaalien avulla tai harjoitella
vieraan kielen kuullun ymmärtämistä.
Elokuvien katsominen on ILMAISTA kouluille ja päiväkodeille!
Online-näytökset
Elokuvat katsotaan online-näytöksinä ryhmän omassa huoneessa, luokassa, auditoriossa tai
muussa sopivassa tilassa. Voit itse valita päivän ja kellonajan, jolloin katsotte varaamanne
elokuvan. Varausvahvistuksen yhteydessä lähetetty katselulinkki on voimassa koko festivaalin ajan 16.-22.11.2020.
Näytökset Valvesalissa
Valvesalissa esitetään Pako rajan yli, Madison – kahden pyörän välissä, Team Marco sekä Räsy.
Otamme näytökseen max. 50 henkeä, ja vain yhden koulun oppilaita. Huomioimme Valveella
yleisön turvallisuuden.

Varaukset
Liitteenä on lista varattavina olevista koululais- ja päiväkotinäytöksistä. Pyydämme ottamaan
huomioon ikärajat ja -suositukset. Festivaalin kotisivuilla on lisää tietoa elokuvista: www.oulufilmfestival.fi/ohjelmisto
Varauksen tekeminen on uudistunut. Voit varata ryhmällesi näytöksen sähköisen varausjärjestelmän kautta kotisivuillamme osoitteessa:
www.oulufilmfestival.fi/koululaisvaraukset/.
Varausaika alkaa 9.11. klo 9.00 ja loppuu 20.11. klo 16.00. Varauksen tekeminen on mahdollista kellon ympäri. Katso ohjeet varauksen tekemiseen liitteestä.

Oppimateriaalia elokuvista
Opettajille on oma osionsa festivaalin verkkosivuilla osoitteessa
www.oulufilmfestival.fi/oppimateriaalit/
Sivuilta löydätte linkit tai ladattavat PDF-tiedostot oppimateriaaleihin.

AV-arkin Kenen luonto? -lyhytelokuvapaketin oppimateriaalit löydät osoitteesta: https://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/kenen-luonto/
AV-arkin Kenen luonto? -lyhytelokuvapaketin yhteyteen on mahdollista varata myös etätyöpaja, joka on suunnattu oppilaille 4.-luokasta toiselle asteelle asti. Työpajan kesto 45–75 min.
Työpajoja on mahdollista varata seuraaviin aikoihin:
Ma 16.11 klo 13–17
Ke 18.11. klo 14–17
To 19.11. klo 10–16.00
Pe 20.11. klo 10–17
Voit ehdottaa luokallesi sopivaa aikaa. Varaukset tehdään email-osoitteeseen edu@av-arkki.fi.

Vinkki opettajille: kielikylpyjä festivaaliviikolla
Festivaalin aikana on oivallinen tilaisuus harjoitella vieraan kielen kuullun ymmärtämistä. Ohjelmistossa on elokuvia muun muassa englanniksi, venäjäksi, norjaksi, pohjoissaameksi, espanjaksi, hollanniksi, kiinaksi ja saksaksi. Kylpymahdollisuuksia harvinaisemmillakin kielillä löytyy.

Festivaali-info
Festivaali-info sijaitsee 16.–22.11. kulttuuritalo Valveen aulassa, Hallituskatu 7,
p. 044 5278 648 ja on avoinna klo 10–19.
Lisää tietoa festivaalista:
www.oulufilmfestival.fi
www.facebook.com/lastenjanuortenelokuvienfestivaali
www.instagram.com/oulufilmfestival #oululef
Tarkentavia tietoja elokuvien sisällöistä: taiteellinen johtaja Anna Asplund 040 5213 960,
anna.asplund@oufilmcenter.fi

Oheisohjelma
Luova luokka – Mitä kuuluu mediakasvatus?
Teemana dis- ja misinformaatio
Torstai 19.11. klo 9.00–15.00
Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali
Tilaisuus on maksuton. Seminaari striimataan livenä.
Seminaari tarjoaa virikkeitä ja sisältöjä varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotyön sekä kirjastoalan media- ja taidekasvatukseen. Seminaaripäivän teemaan johdattelee mediakasvatuksen
dosentti Päivi Rasi, joka esittelee muuttuvan maailman mediakasvatustekoja. Jenni Honkanen

Mediakasvatusseurasta puolestaan kertoo, mitä on digihyvinvointi ja tasapainoinen digiarki.
Mis- ja disinformaation teemaa avaavat Emmi Nuorgam, Teemu Hallamaa ja Johanna Vehkoo.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka
1st Oulu Children’s Film Forum 17.11.2020
The first Oulu Children’s Film Forum is held on Tuesday November 17th, 2020 in Oulu. This
online Forum is in English and consists of addresses given by professionals and panel discussions where all attendees are encouraged to bring their questions.
This year forum discusses the challenges in international production, distribution and financing
of Nordic children’s films. We will hear success stories and presentations of upcoming Nordic
films. Co-produced films are also in focus as well as the question of how co-production affects
distribution.
Programme is on our website at www.oulufilmfestival.fi/lastenelokuvafoorumi.
Changes to the programme are possible.
Forum is accessible via Zoom. The link will be available at www.oulufilmfestival.fi/lastenelokuvafoorumi.
Please register at www.oulufilmfestival.fi/foorumi-ilmoittautuminen by November 16th, participation is free of charge.
Further information: Mika Anttolainen, mika.anttolainen@oufilmcenter.fi
Questions from participants to speakers can also be send beforehand to press@oufilmcenter.fi
Näyttelyistä iloa silmille ja mielelle
Pikku norsu Babar, Babarin matka, Babarin perhe
Tarinataulu-näyttelyt Ritaharjun kirjastossa syys-marraskuussa.
Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski: New Ghosts
Pohjoinen valokuvakeskus 07.11.2020 - 24.01.2021
Opastetut kierrokset koululaisryhmille varattavissa suoraan osoitteesta: taija@photonorth.fi
Taija Jyrkäs, puh: 040 1281 150
Salapoliiseja ja mysteeriaarteita -Hercule Poirot 100 vuotta
Festivaali-infossa 16.–22.11.
Oulun taidekoulun näyttely.
Anu ja Jari Terho: Mukula - parasta vuosikertaa
Valvegalleria 18.11.–21.12.
Oulu sarjakuvakeskus.
Lisätietoa Oulun sarjakuvakeskuksen näyttelyistä www.oulucomics.com/fi/fest/exhibitions2020/valve/

Kalle Hakkola & Mari Ahokoivu: Sanni & Joonas -näyttely
Valvegalleria 18.11.–21.12.
Oulu sarjakuvakeskus.
Minun kotiseutuni - Pohjoispohjalaisten lasten sarjakuvia -näyttely
Valvegalleria 18.11.–21.12.
Oulu sarjakuvakeskus.
Vanha kunnon Jaska Jokunen – Tenavat 60 vuotta Suomessa
Valvegalleria 18.11.–21.12.
Oulu sarjakuvakeskus.
Lumoava metsä
Valveen ikkunoissa 20.11.–13.12.
Oulun kaupungin koululaisten valoteos.
Ohjelmanmuutokset ovat mahdollisia.

