
TIISTAI 11. LOKAKUUTA 2022 KINO TAVAST RY

YLÄKOULU, TOINEN ASTE

Hyvää lähestyvää syyslomaa!

Nuorisolle ilmaista syyslomatekemistä elokuvien 
parissa kirjastossa

Kino Tavast ja Hämeenlinnan 
kirjasto tarjoavat syyslomalla yli 
12-vuotiaille nojatuolimatkoja 
maailman ääriin kirjaston 
Mediahuoneessa. 

Vinkkaatko tästä 
mahdollisuudesta oppilaillesi?
Oheinen juliste pyritään 
tuomaan kouluillekin, mutta 
sen voi myös ladata jakoon 
verkkosivultamme 
Elokuvaposti-otsikon alta. 

Oppilaille/vanhemmille voi 
jakaa myös linkin (https://
kinotavast.net/2022/10/12/
syysloma-myos-leffaloma-
yli-12-vuotiaille/), jossa 
kerrotaan lisää viikosta. 

Meillä on elokuvaohjelmaa 7 
päivälle. Mukaan toivotaan 
paitsi leffojen katselusta 
kiinnostuneita myös elokuvien 
tekemisestä ja 
elokuvatapahtumien 
järjestämisestä kiinnostuneita 

nuoria. 
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ELOKUVAPOSTI 7/2022

Nuorten ilmainen leffaklubi (K12) syyslomalla 17.-23.10. 
kirjaston Mediahuoneessa (Lukiokatu 1, HML)  

Ma 17.10. klo 15.00 - 18.00
Ti  18.10.  klo 13.00 - 16.00
Ke 19.10. klo 17.00 - 19.00
To 20.10. klo 13.00 - 16.00
Pe 21.10. klo 13.00 - 16.00
La 22.10. klo 12.00 - 15.00
Su 23.10. klo 13.00 - 16.00

 

Nojatuolimatka

maailman ääriin 

LISÄTIEDOT
 

p. 050 363 2288
tai

sähköpostilla
kinotavast@gmail.com
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Lammille ja Hauholle tulee marraskuun alussa 
kiertävä elokuvateatteri kolmella elokuvalla
 

Kiertävä elokuvateatteri Filmipyörä vierailee Hauhotalossa la 5.11. kolmella elokuvalla ja 
Lammilla Turvantalossa su 6.11. Lammille on tulossa ohjaaja- ja näyttelijävierailu. 

Näytökset ovat pääsymaksullisia ja niiden toteutuksesta vastaa Pirkanmaan elokuvakeskuksen 
Filmipyörä ja Kino Tavast. Ohjelmisto varmistuu näinä päivinä ja tiedotamme siitä erikseen.  
Ohjelmistoon on tulossa myös lasten- ja koko perheen elokuva.

Toivottavasti koulut voivat hyödyntää omilla kulmilla olevia 
näytöksiä esimerkiksi vanhempainyhdistyksen tuella. 

Nuorten Oskari-elokuvakilpailun 
töiden lähetysaika päättyy 14.10.

ALAKOULU, YLÄKOULU, TOINEN ASTE

Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaalin yhteydessä 
järjestettävään Oskari-kilpailuun voi lähettää 6 - 18 
-vuotiaiden tekemiä enintään 8 minuutin mittaisia elokuvia. Täältä tarkemmat ohjeet.
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Rec-viikko ja Rec-Plus 

Nuorisolle
elokuvaklubi

Lisätiedot p. 050 363 2288 tai
kinotavast@gmail.com

www.kinotavast.net

https://www.elokuvaviikko.fi/tehdaan/tapahtumat-ja-haasteet/oskari-kilpailu/
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