
Hakemus Valokeila - teatterikatselmukseen 8.-11.6.2017

Saapunut 
(vastaanottaja 
täyttää)

Teatterin tai ryhmän nimi:

Kotipaikka:

Yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilön osoite:

Yhteyshenkilön puh.nro:

Yhteyshenkilön sähköposti:

Teatterin internet-sivujen osoite:

Esityksen kuvapankin osoite: 

Kuvien oikeudet: (kuka mainitaan 
kuvien yhteydessä)

Näytelmän nimi:

Käsikirjoitus:

Sovitus:

Ohjaus:

Lavastus:

Puvustus:

Musiikki:
Näytelmän oikeudet: (yhteyshenkilö ja 
taho jolle mahdolliset 
tekijänoikeusmaksut tilitetään)

Esityksen kesto: 

Esityksen ensi-ilta:

Väliajan kesto: (minimissään)

Kuvia käytetään tapahtuman markkinointiin jos esitys valitaan mukaan ohjelmistoon. Kuvaaja mainitaan 
kun hänet on hakuvaiheessa ilmoitettu.

Tallenna hakemus omalle koneellesi.Täytä hakemus mahdollisimman huolellisesti. 
Esityspaikkana toimii Taidekoulu Estradin suuri näyttämö. Huomioithan että esitystänne 
saatetaan joutua muokkaamaan ääni - ja valoteknisesti sekä lavastuksellisesti tilan ja 
käytettävissä olevan pystytys/purkuajan ja tekniikan puitteissa.
TIEDOT TEATTERISTA JA YHTEYSHENKILÖSTÄ: (Yhteyshenkilö on henkilö joka osaa vastata esitykseen ja 
ryhmään liittyviin kysymyksiin  kattavasti)

NÄYTELMÄN TIEDOT:
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Onko väliaika pakollinen?
Esityspaikkatoive kaupungilla (Täytä 
vain, jos haluatte esiintyä muualla 
Onko useampi esitys mahdollinen 
katselmuksen aikana?

Esityksen pystytysaika:

Esityksen purkuaika:

Ryhmän koko:

Esityksen ensi-ilta:

Onko esityksessä livebändi?
Onko esityksessä kattoon 
ripustettavia elementtejä?
Tarvitaanko esityksessä sermejä? 
Määrä ja vähimmäiskoko

Onko esityksessä projisointia?

Äänivastaavan sähköposti:

Äänivastaavan puhelinnumero:

Valovastaavan sähköposti:

Valovastaavan puhelinnumero:
TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ESITYKSEN 
TEKNIIKASTA (strobo, savukone, 
pyrotekniikka)

LIITTEET

Kuva näytelmästä 

Lavakartta
Linkki esitys/esittelytallenteeseen:       
HUOM! Tarkistathan että linkki toimii
Salasana tallenteeseen:

MUUTA:

Lyhyt kuvaus esityksestä: Tätä 
voidaan käyttää tiedotuksessa jos 
esitys tulee valituksi:

Jos lavakartta/kuva on olemassa, sen voi liittää mukaan

ESITYKSEN PYSTYTYS JA PURKU: Huomioithan että pystytys - ja purkuaika tulee arvioida 
mahdollisimman realistisesti ohjelman aikatauluttamisen vuoksi. Mikäli aikataulu sallii, 
näyttämöharjoitus voi olla mahdollinen.

ÄÄNI JA VALO: Yhteystiedot henkilöille jotka vastaavat ääni- ja valotekniikasta esityksessä.

Hakemuksen liitteeksi voi liittää yksittäisen kuvan esityksestä, 
käsiohjelman tai arvostelun.

Jos kuvapankkia ei ole
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Esitystallenne lähetetään postitse 
(DVD) Huom! Tallenteita ei palauteta

MUUTA LISÄTIETOA ESITYKSESTÄ:

Onnea hakuun!
Kysymyksiin vastaa Sami Sivonen sami.sivonen@shtl.fi / 050 330 0777

Lähetä tallenne osoitteeseen: Sami Sivonen, Kullaantie 2 B 32, 
33960 PIRKKALA. Tulosta tämä hakemus liitteeksi tallenteen 
mukaan. (Ei tarvita jos on toimitetaan linkkinä sähköisesti)


