Tallinna Kanutiaia Noortemaja kutsub Teie näiteringi osa võtma
Tallinna laste ja noorte teatrifestivalist
“KANUTIAIA KANN”,
mis toimub 19. ja 20. märtsil 2012
Kanutiaia Noortemajas, Aia tn. 12.
Festivali etendused valitakse välja eelvooru põhjal.
Palume tuua kinnises ümbrikus ja juhendaja andmetega varustatud
salvestus välisel mälukandjal (USB-mälupulk, CD, DVD) Kanutiaia
Noortemaja valvelauda või Tallinna Haridusametis asuvasse
Kanutiaia Noortemaja postkasti hiljemalt 1. märts 2012.
Tulemustest teatatakse juhendajatele meili teel hiljemalt
5. märts 2012. a.

Alljärgnevalt saadame teile Tallinna laste ja noorte teatrifestivali
“KANUTIAIA KANN” juhendi.

TALLINNA LASTE JA NOORTE TEATRIFESTIVAL "KANUTIAIA KANN"
JUHEND KOOLIDELE

NIMI:Tallinna laste ja noorte XI teatrifestival "KANUTIAIA KANN"
TOIMUMISE AEG:19.- 20. märts 2012
TOIMUMISE KOHT:Kanutiaia Noortemaja, Aia tn. 12, Tallinn
EESMÄRK:
Tallinna laste ja noorte teatrifestivali "Kanutiaia Kann" eesmärgiks on
hoogustada Tallinnas kooliteatrite tegevust, arendada noorte tunde- ja
mõttemaailma, suhtlemis- ja väljendusoskust ning esinemisjulgust.
FESTIVALI LÄBIVIIMINE:
* Festivali organiseerib ja viib läbi juhatus.
* Festival toimub kevadisel koolivaheajal Kanutiaia Noortemajas.
Festival toimub kahes voorus:
1. voor - eelvoor. Festivali juhatus valib videosalvestiste hulgast välja
festivalile pääsevad lavastused.
Palume tuua kinnises ümbrikus ja juhendaja andmetega varustatud salvestus
välisel mälukandjal (USB-mälupulk, CD, DVD) Kanutiaia Noortemaja valvelauda
või Tallinna Haridusametis asuvasse Kanutiaia Noortemaja postkasti hiljemalt
1. märts 2012.
Samaks kuupäevaks palume täita ka elektroonne registreerimisvorm
Tallinna Kanutiaia Noortemaja kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee
Registreerimine on avatud 10. jaanuar 2012 – 1. märts 2012.
Festivali juhatus annab soovijatele meili teel tagasisidet ja teatab
osalejatele otsuse 5. märts 2012.
2. voor - festival "Kanutiaia Kann" Kanutiaia Noortemajas
19. ja 20. märts 2012, kus osalevad žürii poolt väljavalitud lavastused.
OSAVÕTJAD:
*Eelvoorust võivad osa võtta kõik Tallinna koolinoorte näitetrupid
1.-12. klassini.
Koolinoorte teatrifestival toimub vanuseastmete kaupa ning soovituslik
lavastuse kestus on järgmine:
1.-4. klass – kuni 30 minutit
5.-9. Klass – kuni 40 minutit
10.- 12. klass – kuni 50 minutit

FESTIVALI KORRALDUS.
Edasipääsenud trupid saavad soovi korral teha lavaproove. Info
võimalike prooviaegade kohta telefonil 56455180.
Etendused teatrifestivalil on TASUTA! Kõik osalejad on oodatud festivalietendusi
vaatama. Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel festivali kavas
muudatusi.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE FESTIVALIL:
Žürii selgitab välja parima lavastuse igas vanuserühmas. Peaauhinnaks on
Kanutiaia Kann.
Žürii on õigus välja anda eripreemiaid. Eraldi jagab preemiaid õpilasžürii.
FESTIVALILE REGISTREERIMISE KORD:
Festivalile registreerimine toimub kuni 1. märts 2012 Kanutiaia
Noortemaja kodulehekülje kaudu www.kanuti.tln.edu.ee
Lisainfo: meelis.sekk@kanuti.tln.edu.ee
tel. 6440989; 56601887 Meelis Sekk.
Projektijuht: arendusjuht@kanuti.tln.edu.ee
Tel. 6443969; 5289631 Andres Kask
Lugupidamisega festivali "Kanutiaia Kann" juhatus

