BREV TILL DELTAGARNA

HEJSAN ALLA TEATRIS 2013 STJÄRNOR!
Hjärtligt välkomna till Helsingfors, till det nationella evenemanget Teatris för Ung kultur 24-26.5.2013!
Evenemanget närmar sig med full fart och ni har säkert kommit på frågor kring Teatris veckoslutet. I det här brevet
får in förhoppningsvis svar på dem och nödvändig information om de praktiska arrangemangen.

Brevets innehåll:
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Ankomst och anmälning till evenemanget
Anmälning för uppträdande
Juryns respons
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VIKTIG INFORMATION

Ankomst och anmälning till evenemanget
Ni är hjärtligt välkomna till evenemanget! När ni anländer till Helsingfors kan ni fritt välja vid vilken anmälningspunkt
er gruppledare anmäler er ankomst.
Anmälningsställena och deras öppettider:
Arabia ungdomshus, Arabiastigen 1, 00560 HFORS
fr 24.5 kl. 12-20
Annahuset, Annegatan 30, 00100 HFORS
fr 24.5 kl. 12-20
Nationalteatern, Västra Teatergränden 1, 00100 HFORS
fr 24.5 kl. 12-22
lö 25.5 kl. 9-22
sö 26.5 kl. 9-12
De grupper som anländer med bussar ska i främsta hand anmäla sig i Arabia ungdomshuset. På så sätt undviker vi
bilkörande nära innerstaden. Mera information om parkeringen av bussar får in på evenemangets webbplats
(www.nuoriso.hel.fi/teatris)
Vid anmälningen får gruppledaren följande material för alla gruppmedlemmar:


Deltagararmband, som är deltagarnas identifiering under hela evenemanget.



Ett programhäfte, som utöver informationen i det här brevet även innehåller mycken annan nyttig info.
Kontrollera att ni får tillräckligt många exemplar av materialet!

Gruppledaren ser till att gruppmedlemmarnas armband sätts fast. Armbanden ger er tillträde till de lokaler på
evenemangsplatserna som är avsedda för de uppträdande, och även till bl.a. bespisningar. Armbandet är samtidgt
identifiering för nästan alla aktiviteter under Teatris-veckoslutet. Förvara armbandet omsorgsfullt under hela
veckoslutet.

Anmälning för uppträdande
Uppträdanden under evenemanget äger rum på fem olika scener som är belägna i:


Nationalteatern
(Stora scenen, Willensauna och Lavaklubi):
Västra Teatergränden 1, 00100 HELSINGFORS



Musikhuset
(Sonore-salen)
Mannerheimvägen 13 A, 00100 HELSINGFORS



Teatristältet
(Tältet har rests i Kajsaniemiparken bakom Nationalteatern, i samband med festivalen Världen i byn)
Kajsagränden, 00100 HELSINGFORS
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Gå till evenemangets webbplats nuoriso.hel.fi/teatris för att kontrollera tiden och platsen för ert eget
framträdande.
 Utöver att anmäla sig för evenemanget ska gruppen dessutom anmäla sig vid infopunkten på platsen
där gruppen ska uppträda ca 1 ½ - 1 h före det egna uppträdandet.
På evenemangets webbplats får ni upplysningar om tekniska besökstider och transportanvisningar om kulisser och
rekvisita för varje enskild evenemangsplats. Observera att bilar får lämna och hämta kulisser m.m. på platserna där
uppträdandena äger rum.
Om ni inte kan bekanta er med evenemangsplatsen och tekniken där på förhand, är det särskilt viktigt att ni
kommer i god tid till platsen där ni ska uppträda. Evenemangsplatsens tekniska personal går tillsammans med er
igenom tekniken som behövs under ert uppträdande när det föregående uppträdandet är över.
Personen som regisserar ert framträdande/ansvarar för tekniken ska noggrannt och i förväg gå igenom de tekniska
anvisningarna för platsen för uppträdandet och vid behov kontakta den tekniska personalen så fort som som möjligt.

Juryns respons
På varje evenemangsplats finns det en jury som består av 2-3 personer. Juryn ger varje grupp respons om
framträdandet. Responsen ges antingen genast efter uppträdandet eller till exempel omväxlande efter tre
framträdanden. Responsen tar cirka 10 minuter per grupp. Gruppens regissör ska vid anmälningen för
uppträdandet på sin egen evenemangsplats också kontrollera tidpunkten för responsen.
Info om Teatris
Nationalteatern, i aulan vid huvudentré
Öppet på fredagen kl. 14-21.30, lördagen kl. 9.00-22.00, söndagen kl. 9.00-15.30
Teatristältet i Kajsaniemiparken
Öppet på lördagen kl. 9.00-22.00 och söndagen kl. 9.00-15.00.
Musikhuset
Öppet på lördagen kl. 9.00-22.00 och söndagen kl. 9.00-14.00.
Viktiga telefonnummer och andra kontaktuppgifter finns i programhäftet som ni får vid anmälningen.

FÖRFLYTTNINGAR OCH TRAFIKFÖRBINDELSER
Under evenemanget får de uppträdande HRT:s resekort. Med det kan resa gratis i alla offentliga
kommunikationsmedel i Helsingfors. I Teatris programhäfte finns det också en karta samt information om goda
offentliga förbindelser mellan evenemangsplatserna och inkvarterings- och bespisningslokaler. Avståndena mellan
evenemangsplatserna är mycket korta, så det är lätt att förflytta sig även till fots. På evenemanget finns unga guider,
som gärna hjälper er om ni har frågor om hur man bäst färdas i Helsingfors.

Parkering och bilkörning
Det är ont om parkeringsplatser i Helsingfors centrum; det är därför värt att man lämnar bilen på parkeringen vid
Arabia ungdomshus och skola. Vi rekommenderar att ni undviker att ta bilen Helsingfors centrum! Det arrangeras
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många andra evenemang i staden under samma veckoslut, och trängseln i innerstan kommer att vara särskilt stor
med exceptionella arrangemang för trafiken.

TIDTABELLER FÖR EVENEMANGET
Tidtabellen för programmet under evenemanget finns i sin helhet på Teatris webbplats (nuoriso.hel.fi/teatris).
Utöver evenemangets framträdanden bjuds det på lördagen och söndagen även på andra program i anslutning till
evenemanget, bl.a. på Esplanadscenen vid Esplanaden i Helsingfors. Kolla på webbplatsen var och när saker och ting
sker och vart det lönar sig att styra stegen! 
Minns att det är fritt tillträde till alla föreställningar och ni är hjärtligt välkomna till att följa med också de andra
gruppernas framträdanden under alla evenemangsdagar!

Öppningsceremoni
Evenemanget inleds på fredagen 24.5. med
Teatrisprocessionen, som en del av er deltar i!
Fantastiskt!
Före starten samlasteatrisprocessionen under stoj och
stim framför Musikhuset på Medborgartorget (Alvar
Aaltos gränd 1, 00100 HELSINGFORS) kl. 16.30 och startar
Nationalteatern cirka kl. 17.10.

mot

Takthållare är DJ Esgrove, bekant från Ruff Cut DJ, och
naturligtvis Teatris konstnärliga ledare Jaana Saarinen samt Marko Keränen (Moves 2014) och Anna Kuoppamäki
(Sounds 2012).
Teatrisprocessionen stannar vid Nationalteatern senast kl. 18, där vi fortsätter med öppningsceremonin på
Nationalteaterns Stora scen kl. 18.00-19.30.
Under öppningsceremonin på Nationalteatern presenterar sig medlemmarna i Teatris olika juryer och då får vi också
höra kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki framföra ministeriets hälsning till Teatris stjärnor och
supporterteam!
Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna, till såväl den stämningsgivande processionen som öppningsceremonin!

Verkstäder:
På lördagen och söndagen ordnas olika verkstäder för Teatris
deltagare och regissörer. Närmare tidtabeller och
anvisningar finns på Teatris webbplats. Evenemangets
infopunkt ger även närmare information.

Deltagarnas kvällsfest på Gloria
Kvällsfesten för de unga teaterstjärnor som deltar i Teatris
arrangeras på Kulturarenan Gloria (Lilla Robertsgatan 12,
00120 HELSINGFORS) på lördagen kl. 19-23. Inträde till kvällsfesten endast med deltagararmbandet.
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I programmet under kvällsfesten ingår en improvisationstävling som arrangeras av Improgruppen Kolina. Välkomna
till att inta scenen! (Närmare information och anmälningar under Teatris-veckoslutet).
Kvällsfesten kulminerar bevingad av lätt musik när Kuningasidea uppträder på scenen!
Avslutningsfest och avfärd från evenemanget
Eftersom ett festligt veckoslut också kräver en festlig avslutning firar vi Teatris avslutningsfest på söndagen 26.5 kl.
15.00 på Nationalteaterns Stora scen. Under festen presenterar man bl.a. saftiga och intressanta plock ur
veckoslutets uppträdanden, delar ut hedersomnämnanden och upplever veckoslutets övriga stämningar
tillsammans. Vi hoppas att så många som möjligt stannar kvar och delar stämningarna med oss.
Vi ber de grupper som avlägsnar sig med bussar att de läser de närmare anvisningarna om avfärden som finns på
evenemangets webbplats.

BESPISNING OCH INKVARTERING

Bespisning
De som har reserverat måltider på förhand serveras mat i gymnasiet Ressu (Kalevagatan 8, 00100 HELSINGFORS).
Visa ditt armband och uppge ditt vid namn vid måltidsutdelningen.
Fredag 24.5.
Middag från kl. 15.00 (bespisningstid kl. 15.30-17.30)
Lördag 25.5
Lunch från kl. 11.00 (bespisningstid kl. 12.00-14.00)
Middag kl. 15.30 (bespisningstid kl. 16.00-18.00)
Söndag 26.5.
Frukost från kl. 11.30 (bespisningstid kl. 12.00-14.00)

Inkvartering
Skolinkvarteringen har ordnats i Arabia grundskola (Berlingatan 4, 00560 HELSINGFORS). I skolans aula får ni
närmare upplysningar om era liggplatser samt allmän info om inkvarteringen och andra rutiner på skolan.
Inkvarteringen är öppen fr.o.m. fredag 24.5 från kl. 14 framåt.
Observera att inkvarteringslokalerna är rökfria och rusmedelsfria!
Enligt Helsingfors stads ordningsregler ska skolområdena och även gårdsplanen vara rusmedelsfria. Enligt samma
ordningsregler är stadens ungdomsarbetare i inkvarteringsskolor skyldiga att underrätta hemmet/vårdnadshavarna,
om en person under 18 år påträffas berusad eller rökande på skolans område.
Ordningsmän och ungdomsarbetare reserveras rätt att undersöka väskor på skolområdet och konfiskera eventuella
ämnen som är avsedda för berusning. Konfiskerade föremål överlämnas till vårdnadshavarna.
Den person som uppgivits som ansvarsperson för gruppen svarar i främsta hand för de minderåriga på
inkvarteringsskolan. Om ansvarspersonen som anges på blanketten inte själv övernattar på inkvarteringsskolan ska
han eller hon senast vid ankomsten till skolan uppge för ungdomsledaren som har inkvarteringsskiftturen en person
över 18 år som övernattar tillsammans med de minderåriga deltagarna.
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Arabia ungdomshus:
I samband med inkvarteringsskolan finns Arabia ungdomshus, som är öppet för Teatris-ungdomarna. Huset har
möjligheter för spel, att se på TV och för rekreation efter en programfylld dag. Här har ni också tillgång till kärl, en
mikro och en vattenkokare för uppvärmning av egen mat. I ungdomshusets Cafe kan ni köpa kaffe, te samt smått och
gott.
Arabia ungdomshus är öppet: På fredagen kl. 14.00-23.00, på lördagen kl. 9.00-20.00, på söndag kl. 9.00-18.00.
KONTAKTUPPGIFTER OCH EVENEMANGSPLATSER
Ansvarig producent:
Susanne Österlund-Toivonen, susanne.osterlundtoivonen@hel.fi, 050-559 1762
Producent:
Ilona Anttila, ilona.anttila@hel.fi, 050-559 1767
Evenemangsbyrån:
Nina Grönmark, nina.gronmark@espoo.fi, 09-816 522 80
Inkvartering och bespisning
Katri Mentunen, katri.mentunen@hel.fi, 050-559 1763
Stiftelsen Ung Kultur
Verksamhetsledare Panu Mäenpää,
panu.maenpaa@nuorikulttuuri.fi
Kulturplanerare Sari Rehéll, sari.rehell@nuorikulttuuri.fi

Nationalteatern (bl.a. evenemang, anmälningar för
evenemanget, öppningsceremonin, infopunkt,
avslutningfest)
Västra Teatergränden 1, 00100 HELSINGFORS
Kontaktperson: Mari Alamikkelä, mari.alamikkela@hel.fi,
040-334 2095
Teknik: Jukka Vuokko, jukka.vuokko@kansallisteatteri.fi,
050-414 0786.

Esplanadscenen (relaterat program)
Esplanadparken
Kontaktperson: Henrietta Ikonen, henrietta.ikonen@hel.fi,
040-669 1115
Kulturarenan Gloria (kvällsfest på lördagen)
Lilla Robertsgatan 12
00120 HELSINGFORS
Kontaktperson: Pekka Mönttinen, pekka.monttinen@hel.fi,
050-5591 799
De ungas aktivitetscenter Happi & scenen Narrin
näyttämö (verkstäder)
Sörnäs strandväg 31
00500 HELSINGFORS
Kontaktperson: Laura Toikander, laura.toikander@hel.fi,
050-5591 758
Annahusets konstcenter (verkstäder, anmälningar för
evenemanget, infopunkt)
Annegatan 30
00100 HELSINGFORS
Kontaktperson: Satu Sirén, satu.siren@hel.fi, 0400-293484
Arabia grundskola (inkvarteringar)
Berlingatan 4
00560 HELSINGFORS
Kontaktperson: Katri Mentunen, katri.mentunen@hel.fi,
050-559 1763

Musikhuset (evenemang, infopunkt)
Mannerheimvägen 13 A, 00100 HELSINGFORS
Kontaktperson: Annamaija Näreaho,
annamaija.nareaho@hel.fi, 040-334 5357
Teknik: Salla Vallius, salla.vallius@gmail.com, 040-717 4665

Gymnasiet Ressu (bespisning)
Kalevagatan 8
00100 HELSINGFORS
Kontaktperson: Katri Mentunen, katri.mentunen@hel.fi,
050-559 1763

Teatristältet (bl.a. evenemang, intervjuer ”Minun tieni
tähtiin!”, infopunkt)
Kajsagränden, 00100 HELSINGFORS
Kontaktperson: Jaana Niinivirta, jaana.niinivirta@vantaa.fi,
040 524 1401
Teknik: Tarja Kujanpää, tarja.kujanpaa@hel.fi, 041-5121
764

Arabia ungdomshus (allmännt tidsfördriv)
Arabiastigen 1 A 2
00560 HELSINGFORS
Kontaktperson: Sanna Väkevä, sanna.vakeva@hel.fi,
0403362125
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VI HÄLSAR ER ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL TEATRIS!
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