LUPA VIDEOIDEN / ELOKUVIEN ESITTÄMISEEN
Ylöjärven kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut järjestää yhteistyönä YlöZoomi 2019 videofestivaalin,
johon kootaan Ylöjärveläisten lasten ja nuorten tekemiä elokuvia / videoita. Ylözoomi 2019
videofestivaalin päätapahtuma järjestetään kirjasto Leijan monitoimitilassa 5.1.0.2019 sekä myöhemmin
ilmoitettavina ajankohtina Ylöjärven kaupungin nuorisotiloilla. YlöZoomi 2019 videofestivaalin
tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria itsenäiseen videon / elokuvan tekoon ja tarttumaan
Ylöjärven kaupungin 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi aiheeseen millaista on olla Ylöjärveläinen nuori
vuonna 2019. Elokuvan / videon tyylilaji on vapaa (fiktio, dokumentti, animaatio, taide-elokuva,
musavideo) ja kuvaamisen voi toteuttaa millä tahansa siihen soveltuvalla laitteella, vaikkapa omalla
kännykällä. Elokuvien sisällön pitää soveltua kaikilta osin kaiken ikäisille lapsille. Kyseessä ei ole kilpailu,
mutta järjestäjätahot haluavat kannustaa nuoria elokuvantekoon jakamalla valintansa mukaan jokaisessa
ikäryhmässä kannustinpalkintoja elokuvantekijöille / työryhmille.
YlöZoomi 2019 videofestivaaliin toivotaan elokuvia seuraavien ikäryhmien tekijöiltä / työryhmiltä:
2009 - 2006 syntyneet (alakoulu)
2005 - 2003 syntyneet (yläkoulu)
2002 - 2000 syntyneet (lukio)
Ylözoomi 2019 videofestivaaliin mukaan valituista video- / elokuvateoksista koostetaan näytös, jota
voidaan kokonaisuudessaan tai myös yksittäisinä videoina esittää julkisesti Nuorten tapahtumien
yhteydessä tai myös mahdollisesti Ylöjärven kaupungin eri tilaisuuksissa. Valmiit elokuvat voidaan
tapahtumanjärjestäjän toimesta julkaista netissä www.ylojarvi.fi/ylozoomi ja tai Ylöjärven kaupungin
nuorisopalveluiden YouTube-kanavalla. Myös järjestäjätahojen Facebook-sivuilla, Instagramissa ja
Twitterissä saatetaan esittää jotain pätkiä videoista markkinointi- / tiedotustarkoituksessa.
Lisätietoja:
Maiju Lamminmäki, nuoriso-ohjaaja
maiju.lamminmaki@ylojarvi.fi
p.050 071 9080

Olen lukenut tiedotteen Ylöjärveläisten lasten ja nuorten vuoden 2019 video- / elokuvatapahtumasta
ja annan luvan, että:
- Lapseni saa osallistua ko. tapahtumaan videon / elokuvan tekijänä, esiintyjänä tai osana elokuvan
/ videon työryhmää.
- Elokuvan / Videon, jossa lapseni esiintyy tai on muulla tavoin osallistunut sen tekemiseen, saa
julkaista järjestäjätahojen somekanavissa sekä Ylözoomi videofestarilla.
Lastani saa kuvata / haastatella mahdollisen median toimesta ko. tapahtumaan liittyen.
Lastani ei saa kuvata / haastatella mahdollisen median toimesta ko. tapahtumaan liittyen.
Lapsen nimi ja
syntymävuosi:______________________________________________________________________

Huoltajan sähköposti: _______________________________________________________________
(Yhteydenotto vain mahdollisiin lupa-asioihin liittyen
- Ei muuta yhteydenottoa, eikä mainostarkoitusta)
Ylöjärvellä __ /__ 2019 ______________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

