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EKL:n kulttuurikatselmus 15.11.2018 Joutsenossa
Eläkkeensaajien Keskusliitto järjestää esittävän taiteen kulttuurikatselmuksen Joutsenon Liikuntahallilla 15.11.2018. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma toteutetaan kutsutapahtumana
EKL:n piirien kautta. Myöhemmin tässä kirjeessä on ohjeet esiintyjäilmoitusten tekemisestä.
Katselmuksen tavoitteena on tuoda esille eläkkeensaajayhdistyksissä toteutettavaa monipuolista
kulttuuritoimintaa. Tapahtuma haluaa muistuttaa, että kulttuuri tuo iloa ja elinvoimaa kaikenikäisille
harrastajille, niin tekijöinä kuin kokijoinakin. Samalla katselmus toimii valmentavana tapahtumana
vuonna 2019 Turussa järjestettävälle valtakunnalliselle, viiden järjestön yhteiselle Veteraanien
kulttuurikatselmukselle. EKL:n omasta tapahtumasta esiintyjät saavat palautteen, jota he voivat
hyödyntää mahdollisessa valmistautumisessa Veteraanien kulttuurikatselmukseen.
Osallistujat:
EKL:n kulttuurikatselmus on tarkoitettu eläkkeensaajayhdistysten jäsenille ja esiintyville ryhmille.
Katselmukseen voivat osallistua harrastajat, joille esiintyminen ei ole elinkeinoon verrattavaa
toimintaa. Kyseessä on esittävän taiteen katselmus, jossa lajeina ovat tanssi, musiikki ja näyttämötaiteet (pienoisnäytelmät, lausunta) lukuun ottamatta varsinaisia pitkiä teatteriesityksiä.
Erityisiä lavastuksia vaativia esityksiä ei voida ottaa mukaan. Esiintyjät huolehtivat itse mahdollisesta säestyksestä ja esityksessä tarvittavasta rekvisiitasta. Esitysten enimmäiskestot:
Lajit:
• Tanssi, musiikki (sis. laulu) ja lausunta viisi (5) minuuttia.
• Pienoisnäytelmät (sis. ohjelmaryhmät ja teatteriesitykset) kymmenen (10) minuuttia.
Kustannukset:
Tilaisuus on esiintyjille maksuton. Esiintyjien itsensä, lähettävän yhdistyksen tai piirin kustannettavaksi jäävät esiintyjien matka ja mahdolliset majoituskustannukset.

Esiintyjillä ja kannustusjoukoilla on mahdollisuus tilata ennakkoon ruokalippuja liikuntahallilla
tarjottavaan keittolounaaseen. Ruokalipun hinta ennakkoon tilattuna on 7 euroa (sis. keiton,
leivän ja ruokajuoman). Ruokalippujen ennakkotilaukset pyydämme keskitetysti yhdistysten
tai piirien kautta. Ruokalippuja on mahdollisuus ostaa myös paikan päältä 10 euron hintaan.
Liikuntahallilla on lisäksi mahdollisuus ostaa kahvia ja pientä purtavaa. Piirejä pyydetään
ilmoittamaan katselmukseen kolme vaihtoehtoista esitystä: yhden musiikkiesityksen, yhden
tanssiesityksen ja yhden näyttämötaiteen esityksen. Vaihtoehdoista valitaan katselmukseen
monipuolisuuden ja laaja-alaisuuden kannalta sopivimmat esitykset.
Ilmoittautuminen
Uudenmaan piirin hallitus päätti kokouksessaan 11.5., että piiri osallistuu esiintyjiksi
valittavien matkakustannuksiin. Ilmoitukset esiintyjistä tulee toimittaa 15.08.2018 mennessä
Uudenmaan piirille sähköpostilla: leena_ruusunen@hotmail.com tai mlleppanen@hotmail.com
liitteenä olevalla lomakkeella.
Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot: - Esiintyjän / ryhmän nimi - Ryhmän koko Esityksen nimi - Esityksen laji ja kesto - Lyhyt kuvaus esityksestä - Yhteyshenkilön
puhelinnumero ja osoite sekä mahdollinen sähköpostiosoite - yhdistys, johon esiintyjä tai
ryhmä kuuluu
Esiintyjille ilmoitetaan valinnasta kirjallisesti mahdollisimman pian. Ilmoituksen yhteydessä
annetaan tarkemmat ohjeet valmistautumista varten.
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