Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.

Hakemuslomake täytetään
mahdollisimman täydellisenä
kaikilta niiltä osin kuin
se on hakemusta
tehtäessä mahdollista!

Tampereella 7.–8.8.2017
HAKEMUS FESTIVAALILLE

Ryhmän/teatterin nimi:__________________________________________________________________________
Lyhyt selostus ryhmän/teatterin toiminnasta:________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö:________________________________________________________________________________
Katuosoite:_____________________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka:________________________________________________________________________
Puhelin:_________________________ Fax:_______________________ Sähköposti:_________________________
Teatterin www-osoite:___________________________________________________________________________
Esityksen nimi:________________________________________________________________________________
Käsikirjoittaja(t):_______________________________________________________________________________
Suomentaja:____________________________________________________________________________________
Dramatisointi:__________________________________________________________________________________
Ohjaaja(t):_____________________________________________________________________________________
Näytelmän oikeudet:_____________________________________________________________________________
Esityksen ensi-iltapäivä:_________________________________________________________________________
Esitys on nähtävissä (paikka ja ajankohdat):_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Sisältääkö esitys väliajan:

kyllä ____

ei ____

Esityksen kesto ilman väliaikaa: ______ t ______ min
Esityksen kesto väliajan kanssa: ______ t ______ min
Henkilöluku festivaalivierailulla:

ohjaaja/-t ______ näyttelijöitä_____ teknistä hlökuntaa_____

muita (keitä?) _____________________________________________________________________________

Lyhyt juoniselostus:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Pystytysaika (vähintään): _____t _____ min

Purkamisaika (vähintään): _____ t _____ min

Tarvittavan esitystilan koko (metriä, minimi):

leveys_________ m syvyys_______m korkeus________m

Katsomon suunta/malli/tyyppi:____________________________________________________________________
Valoteknikko festivaalilla (nimi):__________________________________________________________________
puh.nro________________________________________ s-posti__________________________________________
Tarvitaanko valopöytä? Minkälainen?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Himmenninlinjojen tarve? ________________________ kpl
Valokalusto (heittimet, standit, kalvot jne.):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Onko lisäksi käytössänne:
liikkuvia valoja □

värinvaihtajia

□

muuta DMX-ohjattavaa □

Esityksen valotilanteiden lukumäärä __________
Tarvitsetteko muuta valokalustoa, jota ette voi tuoda tullessanne?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
HUOM! Jos mahdollista liitä hakemuksen mukaan valosuunnitelma ja heitinkartta!
Ääniteknikko festivaalilla (nimi):__________________________________________________________________
puh.nro________________________________________ s-posti__________________________________________
Tarvitsemanne äänilähteet: MD-soitin □ CD-soitin

□

Mikrofoneja __________ kpl

Minkälaisia mikrofoneja?__________________________________________________________________________
Tarvitsetteko muuta äänikalustoa, jota ette voi tuoda tullessanne?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Teknisen apuvoiman tarve
pystytyksessä ___________ hlöä

esityksessä ___________ hlöä

purkamisessa ___________ hlöä

Esityksessä käytetään:

□
räjähteitä □

savukonetta

□
tulta □

usvakonetta

□
kynttilöitä □

□

hiilihappojäätä

strobo-valoa

____________

sivuverhoja □

Käytetäänkö esityksessä:
esirippua

□

taustakangasta, väri? □

muuta, mitä?__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Lisätietoja / erityishuomioita:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Päiväys: _________ / __________ 2017

Allekirjoitus:_________________________________________________
Nimen selvennys

Hakemukseen tarvittavat liitteet (liitteitä ei palauteta ilman erillistä pyyntöä):
● linkki videoon netissä tai DVD-tallenne esityksestä
● mahdollisuuksien mukaan esityksen käsiohjelma ym. markkinointimateriaalia
● mahdollisuuksien mukaan lehtiarvosteluja tms.
● mahdollisuuksien mukaan valosuunnitelma ja heitinkartta sekä näyttämön ja katsomon pohjapiirrokset
Hakuohjeet:
● esiintyjien on oltava pääsääntöisesti 13-20 -vuotiaita (ryhmän kokonaismäärästä 2/3 -osaa)
● teksti voi olla ryhmän itse kirjoittama tai valmis teksti (ei rajoituksia)
● esityksen kesto enintään n. 1 t 30 min
● esiintyvät ryhmät tuovat kaiken tarvitsemansa rekvisiitan mukanaan
● esitystallennetta kuvattaessa pyydämme ottamaan huomioon kuvakulman, etäisyydet ja valaistuksen,
jotta tallenteesta saisi mahdollisimman hyvän käsityksen esityksestä
● mikäli esitys valitaan festivaalille tulee ryhmän/esiintyjien voida toimittaa festivaalitoimistoon painokelpoisia kuvia
esityksestä tiedotusta ja markkinointia varten eli resoluution on oltava parhaan painojäljen saamiseksi 300 dpi.
Tämä kannattaa huomioida ajoissa harjoitus-/esityskauden aikana!
Festivaalin tavoitteena on, että esiintyvät ryhmät katsovat myös toisten esiintyvien ryhmien esityksiä!
Kustannukset:
● Festivaalille osallistuminen maksaa 40€/henkilö.
Osallistumismaksu kattaa koulumajoituksen, pääsyn esityksiin ja työpajoihin. Oma makuupussi mukaan. Hotellimajoitus lisämaksusta erikseen sovittaessa. Kussakin ryhmässä on oltava yksi täysi-ikäinen valvoja/10 nuorta.
● Esiintyvät ryhmät vastaavat itse matkakuluista.
Hakemus toimitetaan 31.3.2017 (saman päivän postileima riittää) mennessä osoitteeseen:
Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.
Meritullinkatu 33 A 33
00170 Helsinki
tai paivi@tnl.fi
HUOM! Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida haussa, aikataulujen vuoksi tällainen tiukka linja:)!
Lisätiedot: p. (09) 2511 2172 tnl@tnl.fi www.tnl.fi

