
Tee oma kooli eduloost lühifilm, osale sellega üle-Eestilisel konkursil ja avalda see kogu 

maailmale. Parimad tegijad valitakse häkatonile. 

 

Stuudio Vesilind ja BFM-i Laste filmikool kuulutavad välja 3-5 minutiliste lühifilmide konkursi 
märksõnaga „Õnn koolis.“  

Mõtle, mis on sinu koolis erilist. Mõni algatus, mille üle sa oled eriti uhke. See võib olla seotud 
õppetööga või õppetöö välise tegevusega. Mis on see, mis teeb sind koolis õnnelikuks? Kas 
sellest saaks teha filmi? Kindlasti saab, sest pole ühtegi teemat, millest ei saaks teha head       
filmi, oluline on välja mõelda, missuguse nurga alt seda teha. 

Eelmisel aastal valmis Prantsuse-Eesti koostöös kolmeosaline dokumentaalseriaal „Õnn koolis.“ 
Projekt ei piirdunud üksnes filmidega, lisaks töötasime välja ka interaktiivse platvormi: 
https://happinessatschool.org/en/. Selle eesmärk on jagada parimat koolipraktikat üle maailma. 
Tegemist on koolidelt koolidele mõeldud platvormiga, kusjuures kool on laiem koondnimetus, 
mis sisaldab nii õpilasi, õpetajaid, koolimaju kui õppeprogramme.  

Parimad konkursile saadetud filmid avaldatakse platvormil. Kuni 12 projekti saavad 
individuaalset nõustamist häkatonil. Niisiis, sul on hea võimalus: a) tutvustada oma kooli b) 
panna ennast proovile filmitegijana c) saada filmitegemise kohta professionaalset õpetust.  

Kui tunned, et film on sinu meedium, mõtle, millest sa tahaksid lugu teha. Esimene samm, vaata 
läbi need eestikeelsed videod:       

https://happinessatschool.org/en/e/episode/opetus-1-loo-jutustamine 
https://happinessatschool.org/en/e/episode/opetus-2-kaunite-kaadrite-loomine 
https://happinessatschool.org/en/e/episode/opetus-3-intervjuu-filmimine-nutitelefoniga 
https://happinessatschool.org/en/e/episode/opetus-4-intervjuu-ettevalmistamine 
 

Seejärel kirjuta stsenaarium ja mõtle filmimine läbi. Ja siis – filmima. 

Konkursi korraldajad soovivad näha kuni 60 min musta materjali ja kirjalikku ideekavandit. Selle 
põhjal valib ekspertide komisjon välja kuni 12 projekti, mille esindajad (igast projektist 2) 
kutsutakse 1.-2. aprillil 2023.a. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti (BFM) 
häkatonile. 

Ühe nädalavahetuse jooksul monteerite te BFMi montaažiklassis juhendajate käe all. Saate 
õpetust nii mõjusa loo jutustamise kohta kui täiendada oma montaažioskuseid.  

  

Kui sul ei vedanud ja sa ei pääsenud häkatonile, saad filmiga ise edasi pusida ja selle ikkagi 
lõppvooru saata. Tähtaeg on 10. aprill. 

 

 



 

 

 

Konkursi tingimused 

Osa saavad võtta kõik 12-19 aastased Eesti üldhariduskoolide õpilased. 

Kirjuta filmi ideekavand, pikkusega kuni 1 A4 lk (1800 tm). 

Filmi HD formaadis, st. ekraanimõõt 1920x1080 pikslit. 

Loo endale Dropboxi või Google Drive konto. Laadi kuni 60 minutit filmitud materjali 
(monteerimata) kausta, millele nimeks on: Koolifilm_filmi pealkiri. 

Saada 15. märtsiks 2023.a emailile vesilind@vesilind.ee : 

1) Link filmitud materjali allalaadimiseks 
2) Kuni 1 lk (1800 tm) filmi ideekavand, milles on välja toodud filmi teema, idee ja plaan, 

kuidas seda esitada. 
3) Võttegrupi nimekiri, milles on mainitud: filmi pealkiri, stsenarist(id), režissöör, operaator, 

monteerija.   

Eksperdid teevad nädala jooksul valiku, kes kutsutakse häkatonile, mis toimub 1.-2. aprillil 
2023.a. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM). 

Häkatonile kutsutakse 2 tiimiliiget: režissöör ja monteerija. Väljastpoolt Tallinna tulijatele 
kompenseeritakse bussi- või rongipilet ja majutus. 

Tiimid viimistlevad filmid iseseisvalt ja saadavad oma töö 10. aprilliks HD kvaliteedis 
failivahetusplavormi wetransfer.com kaudu emailile: vesilind@vesilind.ee 

Žürii valib parima filmi, samuti 2. ja 3. koha. Lisaks on võimalus anda eriauhind originaalse idee 
ja kõige õnnelikuma kooliloo eest. 

Korraldajatel on õigus avaldada häkatonil osalenud võistlustöid platvormil 
https://happinessatschool.org/en/, samuti subtitreerida filme erinevatesse keeltesse. Juhul, kui 
soovitakse avaldada ka häkatonil mitte osalenud filme, lepitakse autoritega eraldi kokku. 

 

Lisaküsimuste korral kirjutage: riho.vastrik@vesilind.ee 

 


