LAUANTAIKAMERAT SYKSY 2019 OHJELMA:!

!
!
Syyskuu!
!

Lauantai 14.9.!
Iik Week / Linnanmäki!
Tapaaminen klo 17.00, sisäänpääsyportilla!

!

Riivatut miimikot ja kauhuhamot rajan takaa valtaavat Linnanmäen syyskuussa. Lähde mukaamme
kuvaamaan näitä riipiviä hahmoja illan pikkuhiljaa pimetessä.!

!

——!
Lokakuu!

!

Viikonloppu 5.-6.10.!
Fotografiska, Tallinna!

!
Lähdemme matkaan Eckerö Linealla jotta voimme maksimoida kokonaisajan Tallinnassa.!
!
Aikataulu:!
!
5.10.19!
Tapaamme Länsiterminaali T2 klo 08.00.!
Aamiaisbuffet klo 08.30 (ensimmäinen kattaus)!
Laiva lähtee Helsingistä klo 09.00.!
Paluu 6.10.19 Tallinnasta klo 18.30.!
Hotelli: Go Hotel Shnelli (aamiainen kuuluu hintaan)!

!

Jokainen varaa matkan itse. Suosittelemme Eckerö Linen matkapakettia (laiva+hotelli).
Päädyimme tähän hotelliin koska pakettimatkan Eckerö Lineltä varatessamme (15.9) tämä hotelli
oli hinta/laatusuhteeltaan erinomainen. Ei haittaa mikäli päädymme eri hotelleihin, voimme sopia
tapaamispaikaksi jonkun kaikkia lähellä olevan monumentin.!

!

Lauantaikameroiden vetäjät suosittelevat laivan aamiaisbuffetin varaamista ensimmäiselle
kattaukselle klo 08.30. Mikäli haluatte aamiaiselle mukaamme, ostakaa se jo matkaa varatessa
(aamiaisbuffetti on usein lauantailähdölle loppuunmyyty). Aamiaisbuffetin ostaneita pyydämme
laittamaan s.postia lauantaikamerat@gmail.com 29.9 mennessä, otsikolla “5.10.19 aamiaisbuffet”.
Laskemme buffettiin osallistujien määrän ja varaamme yhteisen pöydän jotta voimme kaikki
aamiaistaa yhdessä.!

!

Laivan rantauduttua Tallinaan, menemme suoraan katsastamaan uuden Fotografiskan, Telliskiven
alueen ja sen lähistöllä olevat galleriat. Tämän jälkeen on vapaata ohjelmaa. Illalla ruokailemme
yhdessä paikallisessa Umami ravintolassa sataman liepeillä. Teemme pöytävarauksen ja
tarvitsemme osallistujamäärän. Ilmoittaudu mukaan s.postitse otsikolla ”Umami” 29.9 mennessä
niin saamme varattua pöydän oikealle määrälle osallistujia.!

!

Sunnuntaina 6.10, Kiertelemme Tallinnassa sekä katsastamme paikallisen Photomonthin:!
https://www.visitestonia.com/en/tallinn-photomonth-contemporary-art-biennial!

!

Siellä on mm. mielenkiintoinen näyttely Mercury (Tallinn Art Hall)!
https://www.fotokuu.ee/en/programme/mercury/!

!
Lisäksi on mahdollisuus katsastaa upouusi Kai Center joka avattiin 20.9.19.!
!
Tervetuloa mukaamme!!

!
Lisätietoja ja ilmoituksia koskien reissua löytää fb-ryhmästämme:!
!
https://www.facebook.com/groups/lauantaikamerat/!
!
——!
!
Marraskuu!
!
Lauantai 2.11.!
Viaporin Kekri!

!

Suomen talven ollessa pitkä, synkkä ja väistämätön, on ainoa vaihtoehto toivottaa se
tervetulleeksi. Lähdemme Suomenlinnaan juhlistamaan kekrijuhlaa, katsomaan kekripukin polttoa
ja kohtaamaan pimeyden vailla pelkoa. Kekripäivän ohjelmistoon kuuluu mm. kulttuuria, taidetta,
musiikkia, performansseja, pimeyttä, henkiä, ruokaa ja juomaa unohtamatta.!

!
Aikataulu!
!

Tavataan 13:45 kaupungin puolella lauttasatamassa ja tehdään yhteislähtö siitä 14:00 lautalla ja
toinen tapaaminen myöhemmin saapuville 17:00 Suomenlinnan lauttasatamassa. Mikäli haluat
tulla mukaan myöhemmällä lautalla, ilmoita s.postilla lauantaikamerat@gmail.com viimeistään pe
1.11.19 mennessä että otat myöhemmän lautan. Osallistumme niihin ohjelmanumeroihin jotka
herättävät osallistujissa mielenkiintoa. Huom! Säänmukainen pukeutuminen/jalkineet ja
termarillinen lämpöistä juomaa auttavat jaksamaan läpi ohjelmatarjonnan. Pidämme kahvi/
ruokatauon myös. Ota mukaasi myös taskulamppu!!

!
13.45 tapaaminen lauttarannassa (HSL)!
!
14.00 lautta Suomenlinnaan!
!
14-18:00 Lasistudio Hytti Ry.!
!
15:00 Varusväen marssi satamasta!
!

15:20 Kellotorni/Hanged rebel / Ilmoittautuminen facebookin kautta!
17:00 Kellotorni/Hanged rebel / Ilmoittautuminen facebookin kautta!

!
15-17:00 Wanha Waruswäci paraatikentällä!
!
16-22:00 Taidenäyttely: Loppu!
!
17:00 Rakkaudella Viaporista -kierros museolta!
!

17.00 Tapaaminen Suomenlinnan lauttarannassa niiden kanssa jotka tulevat mukaan
myöhemmällä lautalla!

!
17 & 18:00 Seppo Muukka Star Welding -hitsausnäytös!
!

17:00 Valosirkus Spektri, Kirkkopuisto17:45 Kesäteatteri!
18:30 HIAPin nurmikko!
20:00 & 20:20 lauttaranta!

!
19:00 Pukin poltto!
!

21:00 Flash2 -biennaali (ilmo 15 min ennen)!

!
Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät ohjelmasta: http://www.viaporinkekri.fi/ohjelma/!
!
——!
!
Joulukuu!
!
Lauantai 14.12!
!
Tule mukaamme viettämään joulutunnelmaa rennosti!!
!

-Tapaamme klo 14.00 Havis Amandan edessä ja teemme jouluisen kuvauskierroksen!
-klo 16.00 siirrymme Eerikikadulle pienimuotoisille joulujuhlille!
– Ota mukaasi kuvia tämän vuoden Lauantaikameroiden tapahtumista USB-tikulla joita haluat
esitellä muille osallistujille!

!

Tapaamme Haavis Amandan luona klo 14.00. Katsastamme siellä olevat joulumarkkinat.
Kuvaustehtävänä on joulutunnelma. Nappaa siis kuva mukillisesta glögiä, hienosta joulukoristeesta
tai vaikkapa jouluvalosta. Kävelemme markkinoilta Kolmen Sepän luokse jossa vietämme pienen
kuvaustauon. Vanhan Ylioppilastalon kohdalla on mahdollisuus kuvata lapsien tekemiä
piparkakkutaloja. Siirrymme noin klo 16 aikoihin Eerikinkadulle jossa pidämme jatkot klo 18 asti.
Ota mukaasi USB-tikulla kuvia tämän vuoden Lauantaikameroiden tapahtumista joita haluat
esitellä muille osallistujille. Olemme varanneet Tiiligallerian jossa on iso näyttö kuvien katselua
varten. Keskustelemme ensi vuoden ohjelmasta glögiä hörppien ja jouluisia herkkuja maistellen.
Mielellämme kuulemme osallistujien ehdotuksia kuvaustapahtumista ensi keväälle.
Lauantaikamerat ovat mm. varaneet Galleria-Westin lokakuulle 2020 ja tarkoitus tulevassa
näyttelyssä on esitellä Lauantaikameroiden toimintaa vuosilta 2019-2020. Millaisiin tapahtumiin
sinä haluaisit osallistua ensi keväänä/millaisia kuvia sinä haluaisit esitellä tulevassa näyttelyssä?
Tapaamisiin!

