100 TARINAA HYVINKÄÄSTÄ
Onko perheessänne tai suvussanne Hyvinkääseen liittyvä tarina tai tapaus, jonka voisi
kertoa muillekin? Miltäpä kuulostaisi olla mukana tarinoimassa Hyvinkään historiaa?
Keräämme Villa Artussa tarinoita 100-vuotiaan Hyvinkään kunniaksi.
Tarinoita kerätään 100 TARINAA HYVINKÄÄSTÄ -digitaaliseen ääni- ja kuvakirjaan.
Tavoitteena on kerätä 100 tarinaa Hyvinkäästä.
Ensimmäiset tarinat tulevat esille Villa Artun gallerian näyttelyyn 18.1.–26.3.2017. Niiden tarkoitus on innostaa muitakin
kertomaan Hyvinkääseen liittyviä tarinoita. Uusilla tarinoilla täydentyvä 100 TARINAA HYVINKÄÄSTÄ on katseltavissa ja
kuunneltavissa Villa Artussa koko juhlavuoden ajan.
Tarinat voivat olla

o
o
o
o
o

menneeseen tai nykyaikaan sijoittuvia.
hauskoja tapauksia tai surullisia tarinoita ja kaikkea siltä väliltä.
arkisia sattumuksia tai juhlavia juttuja.
lapsen, aikuisen tai vanhuksen kertomia.
yksin tai yhdessä kerrottuja.

Miten toimitaan?

1. Mietitään tarina tai tapaus, joka halutaan kertoa.
2. Suunnitellaan siitä max. 5 minuutin pituinen video. (Katso ohjeita videon tekemiseen.)
3. Tehdään video. (Katso ohjeita videon tekemiseen.)
4. Lähetetään valmis video osoitteeseen:
1) exhibition@artcentre.fi
Kirjoitetaan sähköpostiviestiin:
o tarinan nimi
o kertoja / kertojat
o videon tekijät
o viestin otsikko: 100 tarinaa Hyvinkäästä
TAI
2) toimitetaan video esim. datatikulla Villa Arttuun (osoite: Lasten ja nuorten taidekeskus, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää)
Laitetaan tikun mukaan
o tarinan nimi
o kertoja / kertojat
o videon tekijät
o osoite, johon tikku voidaan lähettää takaisin
Ohjeita videon tekemiseen:

1. Videon voi tehdä millä tahansa välineellä: videokameralla, digikameralla tai kännykällä.
2. Videolle kerrottu tarina on tärkein! Huolehdi, että ääni tallentuu videolle hyvin.
3. Kuvaa video hyvässä valaistuksessa.
4. Video voi olla esim.
o ihminen tai ihmisiä kertomassa tarinaa.
o animaatio
o ääneen kerrottu tai luettu tarina, jonka
o lyhytelokuva.
kuvituksena on esim. valokuva, piirros tai
o runo.
maalaus.
o laulu.
o haastattelu; esim. lapsi haastattelee aikuista.
Jos tuntuu, ettei itseltä tarinan tallentaminen videolle luonnistu, tarinan voi lähettää kirjoitettuna meille ja me luemme sen
videolle. Mukaan voi liittää kuvan tai kuvia, joilla halutaan kuvittaa tarinaa. Lähetä tarina ja kuvat: exhibition@artcentre.fi
Toimittamalla videon Lasten ja nuorten taidekeskukselle, sen tekijät antavat luvan esittää sitä julkisesti Villa Artussa vuoden
2017 aikana.
Lisätietoja: tuottaja Päivi Venäläinen / paivi.venalainen@artcentre.fi / p.050 308 3625

