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Huhtikuun kuukausikokous
Huhtikuun kuukausikokous pidetään tiistaina huhtikuun 16. päivänä 2019 alkaen klo 18:00
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme
Ryhmätilaan 7. Se sijaitsee toisessa kerroksessa. Kerros on aika sokkeloinen, mutta siinä on infopiste,
josta saa lisäopastusta.
Kuukausikokouksen ohjelma
Aluksi tutustumme Lahden Videokuvaajat ry:n toimintaan. Uskon, että saamme itsellemme uusia,
raikkaita ideoita omaan ja yhdistyksemme toimintaan. Esittelyn jälkeen keskustelemme, ja sitten
saamme nähdä valittuja lahtelaisten tekemiä elokuvia. Esimakua lahtelaisten toiminnasta voit käydä
katsomassa yhdistyksen sivuilta osoitteessa https://www.lahdenvideokuvaajat.fi/.
Seuraavana ovat vuorossa kuulumiset SM-kilpailuista. Pentti kertoo kilpailujen kulusta, elokuvista ja
niiden sijoittumisesta. Lopuksi katsellaan kisan parhaita siinä määrin kuin ehditään.
Ehdotuksia syksyn kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otetaan mielellään vastaan.

Muuta tärkeää
Suunnitelmissa on, että tutustumme kevään aikana Aalto-yliopistossa annettavaan elokuva-alan
koulutukseen, kalustoon ja Väre-rakennukseen, jossa koulutusta annetaan, ja katselemme
elokuviakin. Tätä kirjoitettaessa asia on vielä(kin) auki, mutta kontakti Aaltoon on jo olemassa.
Lisätietoa kuukausikokouksessa ja seuraavassa jäsenkirjeessä.
Toinen tutustumiskohde oli Oodin oma elokuvateatteri Kino Regina ja sen tekniikka. Tarkemmin asiaa
selvitettäessä ilmeni, että itse tekniikassa ei ole mitään erityistä tutustumisen arvoista, ja teatteriin
pääsee parhaiten tutustumaan käymällä siellä elokuvissa. Reginan elokuvien ohjelmiston löydät
sivulta http://kinoregina.fi/ohjelmisto/elokuvat/. Sieltä voit myös ostaa lipun.
Aalto-yliopiston suunnalta kerrottiin, että sen opiskelijoiden tekemiä elokuvia on näytillä 4.4.2019 klo
18:00–20:00 Kino Sherylissä, osoite Kaikukatu 4, 00530 Helsinki. Opiskelijoitakin on paikalla.
Esitykseen on vapaa pääsy. Itse olen ko. aikana Lapissa, joten valitettavasti en pääse mukaan.

Jatkuu kääntöpuolella 

Toinen varmasti mielenkiintoinen tilaisuus on Tekniikan museossa, osoite Viikintie 1, 00560 Helsinki.
Sen ohjelmassa on Tekniikan museon tutkija Emilia Västin alustus "Museoesineen tarina: Eric
Tigerstedtin äänielokuvalaite" ja kyseiseen laitteeseen tutustuminen. Kuinka sattuukaan, että
tämäkin tilaisuus on 4.4.2019, tosin kello 17:00–18:30. Alustus kestää puolisen tuntia, joten sen
jälkeen vielä ehtinee elokuviinkin Kino Sheryliin. Bussit 55, 71 ja 78 vievät Tekniikan museon pysäkiltä
lähelle Sheryliä, matka-aika on noin 30 minuuttia. Lisää äänielokuvalaitteesta sivulla
https://tekniikanmuseo.fi/event/museoesineen-tarina-eric-tigerstedtin-aanielokuvalaite/
UNICA 2019 pidetään 29.–31.8. Zeistissa Hollannissa. Lisätietoa sivulta
https://unica-web.com/index-english.html.
Vieressä Oodin
sijaintikartta.
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Näkemisiin kuukausikokouksessa!
Esko

