PIIRIN KULTTUURIKATSELMUS 2018 PORVOOSSA
Aika

9.11.2018 klo 10.00 – 16.00

Paikka

Porvoon Urheiluhalli, Sparrenkatu 2, Porvoo

Lajit

•
•
•
•
•

laulukuorot/lauluryhmät
yksinlaulu
lausuntaryhmät/lausujat
soittajat
tanssi/senioritanssi/rivitanssi/tanhu

Yksilöesiintyjän aika on enintään 5 minuuttia ja ryhmän 10 minuuttia.
Jos ryhmiä ilmoittautuu niin paljon, että kaikki eivät mahdu mukaan, ensiksi
karsitaan saman yhdistyksen esityksiä. Jos tämä ei riitä, pyritään karsintaa
tekemään niin, että mukaan pääsee mahdollisimman erilaisia esityksiä.
Mahdollisista karsimisesta keskustellaan aina ilmoittautuneiden ryhmien
kanssa.
Esityksistä tehdään arvioinnit (ei arvostelua), joissa pyritään esittämään
esim. kehitysehdotuksia tai vastaavaa. Käytännön syistä johtuen arvioinnit
toimitetaan kaikille esiintyjille mahdollisimman pian tapatuman jälkeen.
Aíkataulu Ohessa tapahtuman alustava aikataulu. Lopullinen aikataulu toimitetaan
välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä.
10.00
10.05
12.00
12.20
15.30
16.00

–
–
–
–

12.00
12.20
15.30
16.00

tilaisuuden avaus (tulokahvi klo 09.00 alkaen
tapahtuman ohjelmaesityksiä
juhlapuhe Piirin 45-vuotistapahtuman kunniaksi
tapahtuman ohjelmaesityksiä
ohjelmasuoritusten arviointeja
tilaisuuden päätössanat

Tapahtuma on kestoltaan pitkä ja varmasti raskas. Aikataulusyistä tapahtumaa ei kuitenkaan keskeytetä ruokailun ajaksi sillä keskeytys veisi ajan
useammalta esitykseltä eli ruokailu on käytännön syistä sijoitettava oman
harkinnan mukaan johonkin kohtaan ohjelmaa.
Osanottomaksut
Osanottomaksu on 10 euroa sekä esiintyjiltä että yleisöltä.
Harrastetöiden näyttely-/myyntipöydät sisältyvät osanottomaksuun.
Osanottomaksuun sisältyy myös tulokahvi, pulla ja kahvileipä
Osanottomaksut suoritettava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä
(joko 19.10.2018 tai 2.11.2018) Porvoon Eläkkeensaajat ry:n tilille
FI45 1124 3007 1007 80.
Ilmoittautuminen
Ohjelmansuorittajien ilmoittautuminen viimeistään 19.10.2018.
Harrastetöiden näytteilleasettajien (myös myynti) ja yleisön ilmoittautuminen viimeistään 2.11.2018.
Ilmoittautumiset mielellään sähköpostilla
Matti Hellsten
Kaupinmäenkuja 9, 06500 Porvoo
0400 501 983
matti.hellsten@pp1.inet.fi
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PIIRIN KULTTUURIKATSELMUS 2018 PORVOOSSA
Ruokailumahdollisuus
Tapahtumapaikalla on myynnissä kohtuulliseen hintaan koko päivän ajan:
• kahvia/teetä
• pullaa
• leipää
• nakkeja
• suolaista
Selvitämme hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tarkemmin ruokailumahdollisuudet. Itse tapahtumapaikalla ei ole ruokailumahdollisuutta. Käytettävissä
on mm. seuraavat ruokailupaikat:
•
•
•
•

Uimahallin kahvio (lähellä, tyypillinen pienehkö lounasruokala)
Seireeni (lounasravintola)
Hanna Maria (lounasruokala, vanhan kaupungin kupeessa)
l´Amour (ravintola vanhan kaupungin kupeessa)

Ruokailupaikkojen osoitteisiin, hintoihin ym. asioihin palaamme lähempänä
tilaisuutta.
Liikenne ja pysäköinti
Pysäköintitilaa on lähiseudulla niukasti. Pyrimme varamaan mahdollisuuksien mukaan pysäköintipaikkoja erityisesti linja-autoille. Järjestämme myös
liikenteenohjauksen ko. paikoille. Tarkemmat tiedot näistä tulevat lopullisen
ohjelman yhteydessä.
Lisätiedot
Valmistelujen edetessä toimitamme yhdistyksille lisätietoja. Otamme
mielellämme vastaan ehdotuksia tapahtuman järjestelyihin liittyen.
Kysymykset voi tässä vaiheessa osoittaa:
Matti Hellsten
0400 501 983
matti.hellsten@pp1.inet.fi

Tervetuloa EKL:n Uudenmaan Piirin Kulttuurikatselmukseen
Porvooseen 9.11.2018!
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