Tervehdys 41. Oulun kansainvälisen lasten- ja
nuortenelokuvien festivaalin kevätkiertueelta!

Festivaali on koko Suomen kattavalla kevätkiertueella 23.5–4.6., jolloin tarjoamme kouluille ja
päiväkodeille mahdollisuuden katsoa elokuvia ilmaiseksi verkossa!
Valittavana on kaksi elämyksellistä elokuvanäytöstä:
•
•

Sydämellinen draamaelokuva Pöllömetsän pelastajat on suunnattu erityisesti alakoulujen
oppilaille ja on suomeksi tai englanniksi tekstitetty. Elokuvasta on myös oppimateriaalit.
Kaikenikäisille tarjoamme Elämänasenteita-lyhytelokuvapaketin, joka koostuu kahdesta
animaatiosta: Löytötavaraa ja Laiskiainen, joista kumpikin on dialogiton.

Varaa elokuvanäytös ryhmällesi osoitteessa www.oulufilmfestival.fi/koululaisvaraukset/
Varausaika alkaa to 19.5. klo 10 ja päättyy la 4.6. klo 14. Elokuvat ovat katsottavissa 23.5.–4.6.
välisen ajan.
Elokuvien katsojamääriä ei ole rajattu, joten kaikki mahtuvat mukaan!

Pöllömetsän pelastajat | Phantom Owl Forest

Viro 2018 | 90 min
Valittavissa suomenkielinen tai englanninkielinen tekstitys
SALLITTU
Kohdeikäsuositus: yli 8-vuotiaille
Alkuperäinen nimi: Eia jõulud Tondikakul
Ohjaus: Anu Aun
Päättäväinen 10-vuotias Eia rakastaa piirtämistä ja myy pieniä eläinpiirroksia joulumarkkinoilla
kerätäkseen rahaa koiranpentuun. Eian hartaasti odottama joululoma perheen kesken saa

epämieluisan käänteen, kun hänen molemmat vanhempansa joutuvat työmatkalle. Hän päätyy
viettämään joulua sukulaisten luo kummalliselle maatilalle, joka sijaitsee kauniin Pöllömetsän
vieressä. Ahne metsänomistaja uhkaa kaataa lumisen Pöllömetsän ja jättää eläimet kodittomiksi.
Eia uusine ystävineen päättää pistää kampoihin, ja harvoin ihmisille näyttäytyvä pöllö saattaa olla
ratkaisun avain. Lämminhenkinen koko perheen elokuva vie joulun, talven ja ystävyyden
tunnelmaan.
Katso traileri täältä: https://youtu.be/pxPlRUKYxes
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https://www.elokuvaviikko.fi/koetaan/elokuvat/pollometsan-pelastajat/ensivaikutelmaelokuvasta/

täältä:

Elämänasenteita-lyhytelokuvapaketti
Animaatio | 13 min | dialogiton
Kohdeikäsuositus: yli 4-vuotiaille
Mukana Löytötavaraa-elokuvan ohjaajan tervehdys!
Sisältää elokuvat:
Löytötavaraa | Lost & Found

Laiskiainen | Sloth

Kreikka 2021 | 9:14 min
Alkuperäinen nimi: Απολεσθεντα
Ohjaus: Vivian Papageorgiou

Saksa 2017 | 3:37 min
Alkuperäinen nimi: Faultier
Ohjaus: Julia Ocker

Lentokentälle
jumittunut,
matkalaukku kaipaa vapauteen.
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Kuuma kesäpäivä yllättää jäätelöä haluavan laiskiaisen.
Yhteistyössä Goethe Institut

Elokuva katsotaan verkossa online-näytöksenä ryhmän omassa huoneessa, luokassa, auditoriossa
tai muussa sopivassa tilassa. Voit itse valita päivän ja kellonajan, jolloin katsotte varaamanne
elokuvan. Varausvahvistuksen yhteydessä lähetetty katselulinkki on voimassa 23.5 – 4.6.2022.
Kiertuenäytökset ovat ilmaisia kouluille ja päiväkodeille.
Halutessaan opettaja voi katsoa elokuvan itse ennen sen näyttämistä ryhmälle ja esimerkiksi poimia
sen sisällöstä kysymyksiä tai keskustelunaiheita elokuvan katsomisen jälkeiselle tunnille.
Lisätietoja elokuvista saat sähköpostiosoitteesta producer@oufilmcenter.fi.
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali on Oulussa vuosittain järjestettävä
lasten- ja nuortenelokuvien katselmus- ja kilpailutapahtuma. Festivaali ajoittuu marraskuuhun ja
tarjoaa runsaan ja monipuolisen kattauksen uutta ulko- ja kotimaista elokuvatuotantoa erityisesti
lapsille ja nuorille. Nykyään festivaalille voi osallistua myös sen kevätkiertueella!

Toivomme kaikkien viihtyvän ja nauttivan elokuvista!
Festivaalin järjestäjät
www.oulufilmfestival.fi

Varausohjeet:
Varausaika alkaa torstaina 19.5. klo 10.00 ja loppuu lauantaina 4.6. klo 14.00. Varauksen
tekeminen on mahdollista kellon ympäri.
Voit varata paikkoja niin paljon ja niin moneen näytökseen kuin haluat. Katselulinkkejä ei saa jakaa
eteenpäin.
•
•
•
•
•

Lue tarkkaan elokuvien kuvaukset, ikärajat ja -suositukset sekä ohjeet ennen varausta.
Mene osoitteeseen: www.oulufilmfestival.fi/koululaisvaraukset ja klikkaa 'Siirry
varaamaan'-linkkiä.
Valitse haluamasi elokuva.
TÄRKEÄÄ: Ilmoita ryhmäsi kokonaiskatsojamäärä kohdassa 'Henkilöiden määrä'.
(Henkilöiden määrä = kaikki oppilaat + opettajat yhteenlaskettuna.)
Täytä ryhmän tiedot (koulu/päiväkoti ja luokka/ryhmä), sekä ryhmän yhteyshenkilön
yhteystiedot.

•
•
•

Klikkaa 'Vahvista' ja sen jälkeen 'Valmis' - Nyt varauksesi on tallennettu järjestelmäämme.
Varausvahvistus saapuu ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista tarvittaessa myös
roskaposti.)
Varausvahvistuksen jälkeen saat myös erillisen sähköpostiviestin, joka sisältää katselulinkkisi
elokuvaan.

Katseluohjeet:
Varausvahvistuksen yhteydessä lähetetty katselulinkki on voimassa 23.5. – 4.6.2022.
Tarvittavat AV-laitteet:
• Tietokone ja kaiuttimet
• Videotykki/älytaulu/TV
• Vakaa nettiyhteys, mieluiten langallinen
Testaa onlinenäytöstä osoitteessa www.oulufilmfestival.fi/videotestisivu
Online-elokuvan toistaminen:
• Olet saanut varausvahvistuksen lisäksi sähköpostin, jossa on katselulinkki.
• Klikkaa linkkiä, jolloin elokuvan sisältävä verkkosivu avautuu.
• Mikäli elokuva on salasanasuojattu, löydät salasanan saamastasi varausvahvistusviestistä.
• Klikkaa toistopainiketta ja elokuva alkaa.
• Saat tekstitykset näkyviin CC-painikkeen takaa. (Joissakin elokuvissa tekstitykset ovat jo
päällä.)
• Lyhytelokuvapaketin kaikki elokuvat toistuvat automaattisesti peräkkäin.
• Katseluikkunassa voit suurentaa elokuvan koko ruudulle.
• Voit tarvittaessa pysäyttää elokuvan ja kelata sitä eteen- ja taaksepäin.

Ongelmia varaamisessa tai katselussa?
Tukihenkilö päivystää arkipäivisin klo 10–14 (ei 27.5.) osoitteessa producer@oufilmcenter.fi, puh.
0400 617 491.

Peruutukset ja muutokset:
Ilmoita peruutuksesta tai muutoksesta osoitteeseen producer@oufilmcenter.fi tai soita numeroon
0400 617 491.

