Nuori Taide 2019 -tapahtuma
SINÄ 13–23-VUOTIAS!
Oletko visuaalinen? NYT ON NÄYTÖNPAIKKA!
Tuo näytille;
Kykysi • Ajatuksesi • Juttusi • Taiteesi • Visiosi
Tule yksin tai kavereittesi kanssa tekemään ensimmäistä Nuori Taide -tapahtumaa 25.5.!
ILMOITTAUDU MUKAAN
•
•
•
•
•

esittelemään omaa taidettasi ja tekemistäsi.
keskustelemaan tekemisestäsi ammattilaisten kanssa.
tapaamaan, kuulemaan, näkemään muita tekijöitä ja asiantuntijoita.
fiilistelemään festaritunnelmaa ja inspiroitumaan.
olemaan luova, olemaan visuaalinen, olemaan sinä.

Tapahtuma järjestetään yhdessä valtakunnallisen nuorten Teatris-teatterifestivaalin kanssa.
TAPAHTUMAPAIKKA
Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiö ja terassi / Vapaudenkatu 36, 40100 Jyväskylä.
TAPAHTUMA-AIKA
Lauantai 25.5.2019 klo 11 – 17 + iltaohjelma klo 20-21.30.
Omien teosten esille asettaminen lauantaina 25.5. klo 9.30 lähtien tai perjantaina 24.5. klo 16-19.
OMAN TAITEEN JA TEKEMISEN ESITTELEMINEN
Omaa taidettaan ja tekemistään voi esitellä eri tavoin. Valitse alla olevista vaihtoehdoista yksi tai useampi.
• Ständi
Varaa tapahtumaan oma noin 2 x 1,5 metriä -kokoinen ständi, jossa voit esitellä tekemistäsi ja teoksiasi.
Varustukseksi voi toivoa pöytää, tuoleja, maalaustelinettä, sähköpistoketta sekä seinätilaa/sermiä. Ständi voi
olla hyvä paikka myös osallistavalle tai performanssin tapaiselle teokselle.
• Screen
Teetkö digimuodossa olevia juttuja tai liikkuvaa kuvaa kuten videoita, lyhytelokuvia, animaatioita tai onko
sinulla kenties digitaalinen peli? Vai haluaisitko esittää kuvasarjan screenillä? Etukäteen lähetetyistä
aineistoista kootaan kokonaisuuksia pyörimään tapahtumapaikalla oleville screeneille, joissa on kuulokkeet.

• Stage
Kiinnostaisiko esitellä omaa tekemistä lavalla esityksen, puheenvuoron tai kenties performanssin tai jonkin
muun esitystaiteen muodossa? Esitys voi olla myös esimerkiksi kannanotto taiteesta ja visuaalisesta
kulttuurista. Käytössä on tietokone, tykki ja valkokangas. Varaa aika tapahtuman stagen ohjelmaan.
• Workshop
Haluatko järjestää työpajan? Tapahtumassa voi toteuttaa erilaisia ja erimittaisia työpajoja tai interaktiivisia
teoksia. Osallistujina ovat muut tapahtuman osallistujat sekä paikan päälle tuleva yleisö. Työpajan
materiaaleista ja välineistä sovitaan järjestäjän kanssa erikseen.
• Performanssi tai interventio
Onko ilmaisukanavasi performanssit tai interventiot, väliintulot keskelle jotain tilaa, tilannetta tai
tapahtumaa? Ne ovat tervetulleita Nuori Taide -tapahtumaan. Koska tapahtumapaikka on yksi iso tila ja
mukana puheohjelmaa, väliintulot niiden luonteesta riippuen aikataulutetaan etukäteen.
• Whatever
Haluatko tuoda taidetta ja tekemistäsi jollain muulla tavalla esille? Miten? Kerro meille.
• Sisällä tai ulkona kaupunkitilassa
Tapahtumapaikka on iso ja avara kaupunginteatterin lämpiö. Käytössä on myös teatterin iso ulkoterassi.
Tarvittaessa järjestetään mahdollisuus toimia vieressä olevassa puistossa ja lähikaduilla.
!HUOM!
Jos sinulla on toiveita tai huomioitavia asioita (esim. erityisherkkyyttä tai liikkumiseen liittyviä seikkoja), kerro
niistä, niin osaamme huomioida ne järjestelyissä.
AMMATTILAISEN TAPAAMINEN
Tapahtumassa voi halutessaan keskustella omasta taiteesta ja tekemisestä ammattitaiteilijan tai muun
visuaalisen alan ammattilaisen kanssa.
Noin 30 min. keskustelut aikataulutetaan etukäteen.
1) Jos osallistut tapahtumaan esittelemällä omaa taidettasi, ammattilainen tutustuu teoksiisi tai
katsoo esityksesi, performanssisi tms. ja keskustelee kanssasi teosten äärellä ständillä tai keskustelupisteellä.
2) Jos et halua esitellä taidettasi ja tekemistäsi julkisesti, voit silti varata tapaamisajan ammattilaisen
kanssa, esitellä taidettasi ja tekemistäsi kahden kesken ja keskustella niistä hänen kanssaan.
KUSTANNUKSET
Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. Matkat jokainen maksaa itse.

Järjestäjän kautta on mahdollisuus koulumajoitukseen sekä ruokailuun. Koulu sijaitsee noin 2,5 km päässä
tapahtumapaikasta. Koulun tilat eivät ole valvotut ja jokainen vastaa omista tavaroistaan. Majoittujan pitää
tuoda oma patja, tyyny ja peitto. Päivällinen tarjoillaan Jyväskylän yliopiston Lozzi-ravintolassa perjantaina ja
lauantaina klo 17-19.
Majoitus 10€/yö (sis. aamiaisen).
(pe-la / la-su)
Ruokailu 7€/päivällinen.
Paketti (sis. 2 x yö, aamiainen ja päivällinen) 30€.
Maksu tapahtuu etukäteen lähetettävällä laskulla.
ILMOITTAUTUMINEN
25.2. – 25.3.2019 sähköisellä lomakkeella, JOKA JULKAISTAAN MYÖHEMMIN.
Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin mukaan mahtuu, osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
TEOSTEN MYYNTI
Teosten ja tuotteiden myynti on mahdollista omalla vastuulla ja kassalla. Myynti tapahtuu omalta ständiltä.
SAAVUTETTAVUUS
Tapahtumapaikalle on portaaton kulku puiston puoleisista ovista. Sisätiloissa on hissin käyttö mahdollista
vahtimestarien ohjauksessa.
MUU OHJELMA
•
•
•
•
•

Keskusteluja taiteellisesta työstä ja taidemaailman käytänteistä.
Paikalla Generation 2020 kuraattoriryhmä.
Ammattilaisten vetämiä työpajoja.
Tule fiilistelemään festaritunnelmaa ja inspiroitumaan.
Illanvietto Teatris-tapahtuman kanssa, muun muassa musiikkia ja teatteriin tutustumista.
Perjantaina Teatris-tapahtuman avajaiset Aalto-salissa, Kauppakatu 30, klo 20-21:30.
Lauantaina Jyväskylän kaupunginteatterissa klo 20-21:30.

Ohjelma- ja tapahtumatietoja päivitetään Nuori Taiteen nettisivuille www.nuoritaide.fi sekä Instagramiin
(@nuoritaide) ja Facebookiin (Nuori Taide).
LISÄTIETOJA
Päivi Venäläinen
vastaava tuottaja
paivi.venalainen@artcentre.fi p. + 358 (0)50 308 3625

Aurora Salomaa
yhteisömanageri
aurora.salomaa@artcentre.fi p. +358 (0)50 472 3552

Muutokset mahdollisia.

