SPOTTI – Lasten Teatteripäivät pääsiäisenä 20.-21.4.2019
TERVETULOA MUKAAN, ESIINTYJÄHAKU ON NYT AUKI!

SPOTTI on ilontäyteinen lasten tapahtuma, jossa koko Riihimäen kaupunki vallataan teatterihulinalla.
Tapahtumaan saapuu esiintyjäryhmiä ympäri Suomea ja tänä vuonna yksi ryhmä jopa Unkarista asti!
SPOTTI alkaa lauantaina 20.4. klo 10:30 ja päättyy sunnuntaina klo 16:00.
Spotin esiintyjähaku on nyt auki!
HAE MUKAAN RYHMÄSI KANSSA TÄYTTÄMÄLLÄ LINKIN TAKAA LÖYTYVÄ LOMAKE 15.2. MENNESSÄ
https://shtl.fi/spotti-hakulomake/

Tästä tiedotteesta löytyy tärkeää infoa SPOTTI – Lasten Teatteripäiville mukaan hakeville ryhmille.
SPOTIN osallistumishinta jokaiselta osallistuvalta henkilöltä (lapset ja ohjaajat) on 55 €.
Hinta sisältää koulumajoituksen (Uramon koululla Riihimäellä), ruokailut koululla sekä osallistumisen
työpajoihin. Ruokailut sisältävät lauantaina 20.4. lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä sunnuntaina 21.4.
aamupalan ja lounaan. Majoittujien tulee varautua omin makuualustoin ja makuupussein. Tarjolla olevista
työpajoista annetaan myöhemmin tarkempaa infoa.
Jokaisella SPOTTIIN osallistuvalla jäsenteatterin ryhmällä on mahdollisuus saada enintään 400€
suuruinen festivaalituki toteutuneista kuluista.
Suomen Harrastajateatteriliiton jäsenteatterit voivat käyttää festivaalitukea matkakuluihin ja festivaalin
teatteriesitysten pääsylippuhankintoihin. Tilitys tapahtuu festivaalin jälkeen toteutuneiden kulujen kuitteja
vastaan.
Pääsyliput festivaalin esityksiin maksavat 6 €/kpl. Pääsylippuihin voi käyttää ryhmälle myönnettävää
festivaalitukea.
Ryhmät voivat tapahtuman aikana osallistua yleisönä muiden ryhmien esityksiin. Pääsyliput kaikkiin
esityksiin ovat 6 €/kpl, jonka myös ryhmät maksavat. Ryhmät voivat käyttää heille myönnettävää enintään
400€ suuruista festivaalitukea festivaalin esitysten pääsylippuhankintoihin. Ryhmät ostavat haluamiensa
esitysten liput nettilippukaupasta osoitteesta NetTicket.fi. Lipunmyynti aukeaa lähempänä tapahtumaa ja
siitä ilmoitetaan erikseen. Liput kannattaa hankkia hyvissä ajoin, jotta mieleiseen esitykseen on vielä tilaa.
Festivaali sisältää paljon myös ilmaista ohjelmaa.
SPOTTI-festivaalilla osallistujat pääsevät ilmaiseksi mukaan tapahtuman aloituskulkueeseen ja
avajaisjuhlaan, lauantai-illan discoon sekä sunnuntain päätösjuhlaan. Lisäksi tapahtuman
osallistumishintaan sisältyy työpajaosallistuminen.
SPOTTI levittäytyy eri puolille Riihimäkeä.
Festivaalin esityksiä ja muuta ohjelmaa tulee tapahtumaan muun muassa Riihimäen teatterilla, Kino
Sammossa, Kaupunginmuseolla, Nuorisotalo Monarilla ja Uramon koululla. Tapahtuman värikäs
aloituskulkue liikkuu kaupungin läpi Uramon koululta Kaupunginmuseon pihaan.

Ryhmän ohjaajat ovat täydessä vastuussa ryhmästään ja heidän turvallisuudestaan koko tapahtuman ajan,
myös yöllä.
SPOTTI – Lasten Teatteripäivät järjestää Suomen Harrastajateatteriliitto yhteistyössä Riihimäen kaupungin,
Riihimäen Nuorisoteatterin ja Riihimäen Teatterin kanssa. Suomen Harrastajateatteriliitto on järjestänyt
SPOTTIA jo 38 vuoden ajan. Tänä päivänä tapahtuma järjestetään kolmen vuoden välein Riihimäellä.

