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Vapaa julkaistavaksi

DOKKINO saapuu ensimmäistä kertaa Joensuuhun
DOKKINO – Lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma järjestetään Joensuun Kino Tapiossa
keskiviikkona 28.2.2018. Ensimmäistä kertaa Joensuussa järjestettävä tapahtuma on otettu innolla
vastaan ja näytöksiin on ilmoittautunut ennakkoon noin 500 lasta ja nuorta. Kino Tapiossa tullaan
näkemään laadukkaita lyhytdokumenttielokuvia yhteensä kuuden näytöksen voimin. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä Joensuun lastenkulttuurikeskuksen kanssa ja näytökset tarjotaan kouluille
maksuttomina.
DOKKINO tuo dokumenttielokuvia kuluvan vuoden aikana 20 kaupunkiin. Vuoden teemana on
”Erinomaisen erilainen” johon kuuluvat elokuvat käsittelevät monille lapsille ja nuorille tärkeitä mutta
herkkiä aiheita.
Mikä on DOKKINO?
DOKKINO on valtakunnallinen, DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä lasten ja nuorten
dokumenttielokuva- ja mediakasvatuskiertue, joka tutustuttaa 10-16-vuotiaat katsojat heille suunnatun
luovan dokumenttielokuvan maailmaan. Viime vuonna DOKKINO teki katsojaennätyksensä kerättyään 18
814 katsojaa 19 eri paikkakunnalta. Tapahtuman tavoitteena on tuoda lasten ja nuorten nähtäväksi
valikoima dokumenttielokuvia, joita he eivät välttämättä muuten pääsisi näkemään.
Kuluvan vuoden teema, ”Erinomaisen erilainen”, käsittelee monelle lapselle ja nuorelle tuttuja
kipupisteitä. Teema tutustuttaa katsojat siihen, kuinka voimme olla ylpeitä itsestämme ja
erilaisuudestamme, vaikka näyttäisimme hiukan erilaiselta kuin kaverimme, olisimme pienempiä tai
suurempia, lyhyempiä tai pidempiä, parempia jossakin asiassa tai huonompia toisessa. Teeman avulla
käsitellään muun muassa oman identiteetin rakentamista, itsetunnon vahvistamista, ihastumista ja
ystävyyttä. Elokuvien päähenkilöt kokevat erilaisuuden tunteita muun muassa ulkonäkönsä sekä
ihastumisen kohteensa takia. DOKKINO-elokuvien päähenkilöt painivat samojen asioiden parissa kuin
monet muutkin lapset sekä nuoret ja löytävät omat vahvuutensa huomatessaan, että ovat sopivia juuri
sellaisina kuin ovat.
Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa: alakoululaisille (4.- 6.-luokkalaisille) ja yläkoululaisille on omat
elokuvasarjansa, joiden elokuvat on valittu ikäryhmien mukaan. Kaikissa DOKKINO-elokuvissa on
suomenkielinen tekstitys. Elokuvanäytöksen lisäksi tapahtumaan osallistuvat kouluryhmät saavat
käyttöönsä mobiilioppimisympäristössä toimivat opetusmateriaalit, jotka auttavat opettajia ja oppilaita
nähtyjen elokuvien käsittelemisessä sekä pohtimisessa.
Lisätietoja DOKKINOn vuoden 2018 ohjelmasta ja esityksistä löydät osoitteesta: https://dokkino.fi/
Lisätiedot: DOKKINO-tuottaja Veera Moilanen, dokkino@docpoint.info, 010 501 5771

