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DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali ja Savoy-teatteri aloittavat yhteistyön, kun 14. kertaa 

järjestettävä DocPoint tuo elokuvaohjelmistoaan Savoy-teatteriin. 

Savoy-teatteri tulee olemaan tammikuun lopussa järjestettävän DocPoint-festivaalin suurin näytössali 750 

istumapaikallaan. Festivaalin avajaisia juhlitaan niin ikään Savoy-teatterissa. DocPoint-elokuvafestivaalin 

ohjelmistoa nähdään festivaaliviikolla kaikkiaan viidessä Helsingin keskustan elokuvateatterissa ja muissa 

esityspaikoissa. Festivaalille odotetaan noin 30 000 kävijää. 

27. tammikuuta–1. helmikuuta järjestettävällä Suomen suurimmalla dokumenttielokuvafestivaalilla 

esitetään noin 150 dokumenttielokuvaa. Fes*vaalilla n1hd11n tuoreimmat ko*maiset ja vuoden 

puhutuimmat kansainväliset dokumenttielokuvat. Festivaaliviikon ohjelmaan kuuluvat myös VOXPoint – 

kinofoninen konsertti, yhteiskunnallinen pääseminaari, klubeja, koululaisten DOKKINO-näytökset, 

Encounters-ammattilaistapahtuma, Meet the Master -masterclass sekä ohjaajavieraiden yleisötapaamisia.

Festivaalin ohjelmisto julkistetaan tammikuun alussa 2015 osoitteessa www.docpoint.info. 

Eteläesplanadin kupeessa, Kasarmikadulla sijaitseva Savoy-teatteri on toiminut konserttien ja musiikkiteatteriesitysten

vierailunäyttämönä vuodesta 1987. Savoy valmistui elokuvateatteriksi vuonna 1937. Sen rakennutti A. Ahlström 

http://www.docpoint.info/


Osakeyhtiö osaksi yhtiön hulppeaa Industripalatset-rakennusta. Suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Jung & Jung. 

Teatterin esikuvaksi on mainittu mm. New Yorkin Radio Music Hall. Viime vuosikymmeninä Savoy on tullut tunnetuksi 

erityisesti maailmanmusiikin kansainvälisenä konserttipaikkana. 

”Savoy-teatterilla on kunniakas historia elokuvateatterina ja konserttisalina. Yhteistyö DocPoint-festivaalin 

kanssa on nostalginen paluu elokuvateatterin alkuvuosikymmenille, ja uskon helsinkiläisten arvostavan 

Savoyn funkisarkkitehtuuria ja klassisen iätöntä tunnelmaa”, sanoo Savoy-teatterin johtaja Päivi Loponen-

Kyrönseppä.

DocPointin toiminnanjohtaja Ulla Bergström on innoissaan: ”Lukuisa määrä elokuvateattereita on muutettu 

vuosien aikana muuhun käyttöön, joten on hienoa, että yhteistyöllä mahdollistamme päinvastaisen suunnan

– elokuva ottaa paikkansa takaisin historiallisessa Savoyssa.”

”Tervetuloa Savoy-teatteriin, DocPoint-festivaali. Tervetuloa yleisö! Haluamme toteuttaa yhdessä 

ainutlaatuisen tapahtuman, jossa uudet ja vanhat dokkarifanit pääsevät elokuvan äärelle toimivissa 

puitteissa”, Loponen lisää.

”DocPointin festivaalinäytösten tunnelma on aivan erityinen, sillä dokumenttielokuvan maailma on 

todellinen. Uskomme että Savoyn upea sali tuo myös uutta yleisöä katsomaan ja kokemaan 

dokumenttielokuvia teatteriympäristöön”, Bergström visioi.
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