
JOTAIN	  VANHAA,	  JOTAIN	  UUTTA,	  JOTAIN	  LAINATTUA,	  JOTAIN	  SINISTÄ	  –	  JOTAIN	  VIDEOTA!	  

VIDEOSUUNNITTELUN	  UUDET	  TUULET	  -‐SEMINAARI	  12–13.4.2014	  HELSINGISSÄ	  

	  

Temen	  jäsenjärjestöt	  SVÄL	  ja	  LP	  järjestävät	  videosuunnitteluseminaarin	  

la–su	  12.–13.4.2014	  Taideyliopiston	  Teatterikorkeakoulun	  VÄS:lla,	  Lintulahdenkatu	  3,	  Valostudio,	  6.	  krs.	  

Seminaarin	  kohderyhmänä	  ovat	  erityisesti	  suunnittelijat,	  ohjaajat,	  dramaturgit	  sekä	  koreografit	  ja	  kaikki	  
videosta	  kiinnostuneet.	  

Tule	  kuulemaan	  tekijöitä,	  keskustelemaan	  ja	  tapaamaan	  kollegoita!	  

	  

OHJELMA	  

La	  12.4.2014	  

10–10.30	  	   KAHVI	  JA	  TERVETULOA!	  /	  	  Kalle	  Ropponen	  (SVÄL:n	  pj)	  

10.30–12	  	   LUENTO	  1	  /	  Valosuunnittelun	  lehtori	  Kimmo	  Karjusen	  diasulkeiset:	  Videosuunnittelu	  
historiasta	  nykypäivään	  

12–13	   LOUNAS,	  omakustanteinen	  

13–14.30	  	   LUENTO	  2	  /	  Teemu	  Määttänen:	  Parametrinen	  kuvan	  tuottaminen	  

14.30–14.45	   TAUKO	  (kahvin	  myyntiä,	  tuotto	  VÄS-‐opiskelijoille)	  

14.45–16.15	   LUENTO	  3	  /	  CASE:	  Sarasvatin	  hiekkaa	  (Ina	  Niemelä)	  

16.30–18.00	   Pöytävaraus	  ravintola	  Siltasessa	  (sivuhuone),	  jonne	  voi	  kokoontua	  halutessaan	  

	  

Illalla	  omakustanteinen	  mahdollisuus	  yhteiseen	  illanviettoon	  tai	  esityksiin.	  

	  

Su	  13.4.2014	  

10–10.30	  	   AAMUKAHVI	  /	  Aamunavaus	  ja	  puhujien	  esittelyt	  /	  Kalle	  Ropponen	  

10.30–12	  	   LUENTO	  1	  /	  CASE:	  Herttua	  Siniparran	  linna	  (Sampo	  Pyhälä,	  Kimmo	  Karjunen)	  

12–13	   LOUNAS,	  omakustanteinen	  

13.–14.30	  	   LUENTO	  2	  /	  CASE:	  Esitystalous	  II	  (Juha	  Jokela,	  Teppo	  Järvinen,	  Timo	  Teräväinen,	  Tommi	  
Koskinen)	  

14.30–14.45	   TAUKO	  (kahvin	  myyntiä,	  tuotto	  VÄS-‐opiskelijoille)	  

14.45–16.00	   PANEELI	  ja	  YLEISÖKESKUSTELU	  /	  Keskustelun	  vetäjänä	  Kalle	  Ropponen	  

	  

Muutokset	  ohjelmaan	  mahdollisia.	  

	  

HINNAT	  

Teatteri-‐	  ja	  elokuva-‐alojen	  opiskelijoille	  seminaari	  on	  ilmainen	  (voimassaoleva	  opiskelijakortti	  näytettävä	  
ovella).	  Temen	  jäsenille	  15€/vrk	  tai	  25€/2vrk.	  Ulkopuolisille	  30€/vrk	  ja	  50/2vrk.	  Maksetaan	  11.4.	  mennessä	  
SVÄL:n	  tilille:	  FI	  33	  5541	  2820	  0031	  02	  (viite:	  videoseminaari/nimi).	  	  Tulosta	  tilisiirto/kuitti	  pääsylipuksi.	  Voit	  
maksaa	  myös	  käteisellä	  paikan	  päällä	  (varaa	  tasaraha).	  

	  

ILMOITTAUTUMINEN	  

Seminaariin	  mahtuu	  50	  henkilöä	  ilmoittautumisjärjestyksessä.	  Ennakkoilmoittautumiset	  Sami	  Hiltuselle	  
Temeen	  7.4.2014	  mennessä	  sami.hiltunen@teme.fi	  /	  09	  2511	  2147.	  


