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KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUMI 

FILMIFESTIVAL MININUI IV 
Filmide tegemise juhend 

 
MININUI on 1.-5. klasside amatöörfilmifestival, sündinud on ta suurest KSG 
NUI festivalist, mis ootab osalema 6.-12. klasse. Miks NUI? Koolinoorte 
filmikunst, mis lajatab! 
 
16. aprillil 2021 toimub  Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe maja filmifestival 
KSG MININUI IV. Festivalile esitatud filmide vaatamine toimub veebi 
vahendusel kodus, klassis, kus iganes sa oled sel hetkel, läbi nutiseadme  
16. aprillil kell 11.00. Festivali salvestame telesaatena eelnevalt Youtube´i, 
seega on sul võimalus kasvõi mitu korda vaadata. Publiku lemmiku valimine 
toimub kindlal kellaajal peale saate vaatamist Google' i abiga - selle võitja 
avaldame KSG Facebook'i lehel ja osalejatele saadame e-kirjad. 
 
Palume järgida järgmisi tingimusi: 

1. Võistlustööl on läbiv mõte/idee. 
2. Alguse- ja lõputiitrid. 
3. Film ei ole vägivaldne kellegi suhtes ega ole ebaeetiline. Kõikidelt filmis 

osalejatelt on saadud luba filmimiseks. 
4. Filmi pikkus on kuni 3 minutit. 
5. Film peab olema algusest lõpuni noore enda tehtud, täiskasvanute abi 

võib kasutada, aga ainult juhendamiseks. 
6. Filmida tuleb horisontaalselt ehk nn „landscape“. 
7. Sel aastal on võimalus osaleda ka erikategoorias pealkirjaga ’’60 aasta 

juubel’’ – see on pühendatud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 
sünnipäevale. 
 

Festivali korraldajatel on õigus jätta programmist välja filmid, mis ei vasta heale 
tavale või eelpool kehtestatud tingimustele. Saadetud filmidega annavad 
autorid filmide esitamisõiguse festivali korraldajatele. 
 
Saada oma film aadressile ksgmininui@gmail.com 
Kui fail on väga mahukas, siis kasuta faili saatmiseks We Transfer-it. Lisa 
saatmisel kirjale juurde kooli, klassinumber, kontaktisik, kellega ühendust võtta 
ja kontaktisiku telefoninumber. Palume  filmi saatmisel märkida ära ka kõik 
filmis osalenud õpilaste nimed. 
 
Filmide  esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021 kell 20.00. 
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Festivalile esitatud tööde hindamine toimub järgmiselt: 
 

● Eelvoorus valitakse välja festivalil esitamisele tulevad filmid. 
Lõppvõistlusele jõudnud filmid  tehakse teatavaks 12. aprilliks. Kõikidele 
filme saatnud meeskondadele saadetakse meil.  

● 16. aprilli festivalile jõudnud filmidest valitakse välja parimad tööd, mis 
kuuluvad autasustamisele. Valitakse välja žüriilemmik ehk peaauhind, 
publiku lemmik, parim animatsioon, parim dokumentaalfilm. 
Eripreemiad: parima pildikvaliteediga film, parima helikvaliteediga film, 
parim naisosatäitja, parim meesosatäitja, parim erikategooria film ’’60 
aasta juubel’’. 
 
Kontakt ja info ksgmininui@gmail.com 
Korraldajad:Ave Linaste           ave.linaste@ksg.edu.ee mobiil56563094 
         Renna Nõgel        renna.nogel@ksg.edu.ee 
                  Jane Lauter         jane.lauter@ksg.edu.ee 
                  Aili Alber               aili.alber@ksg.edu.ee 
         Tiina-Mall Kreem    tiina-mall.kreem@ksg.edu.ee 


