FOR IMMEDIATE RELEASE

INAUGURAL TAMIL YOUTH FESTIVAL 2021
NURTURING THE YOUNGER GENERATION’S APPRECIATION
FOR THE TAMIL LANGUAGE
Singapore, 27 August 2021 – The Tamil Language Council (TLC) is pleased to present the
Tamil Youth Festival (TYF) 2021, taking place from 4 to 12 September 2021, during the
September school holidays. This inaugural virtual festival will feature a total of 12 programmes
to promote Tamil language to the youths in the community.
While the TLC continues to keep everyone safe by presenting this inaugural initiative as a
virtual festival, the youths in the community can look forward to participating in a variety of
language, content creation and translation workshops, debates, competitions, comedy and
more programmes via online platforms such as Zoom, Facebook and YouTube. These
programmes will encourage them to “Love Tamil, Speak Tamil”, embrace their mother tongue,
and use the language at home and in their daily lives. All programmes presented will target
students, youths and young adults below the age of 35.
“The Tamil Language Council has been organising the annual Tamil Language Festival every
April, since 2007. While the TLF has grown and gained significant following with youths over
the years, the TLC hopes to further strengthen its language promotion outreach to more
youths, through a dedicated Tamil Youth Festival. We aim to ignite the youth’s love for our
language by ensuring that the programmes offered are accessible to our school-going
children and younger members in the community”, says Mr S Manogaran, Chairman of the
Tamil Language Council.
“We are aware that the active use of Tamil is dependent on 3 key factors: Family, School and
the Community. The Tamil Youth Festival is our attempt to take advantage of the September
school holidays to encourage our young ones to log in or participate in our programmes. I am
confident parents will seize this opportunity to expose their children to the myriad of
programmes planned. Our goal is to help students and youths enjoy the language through
drama, debates and workshops among others”, he adds.
For details of all programmes taking place during the Tamil Youth Festival 2021, please refer
to the Annex, visit the Tamil Language Council’s Facebook page at
facebook.com/tamillanguagecouncilsinsingapore or follow the TLC’s Instagram handle
@TamilLangFestival, or check out the website at www.tamil.org.sg.
###

About the Tamil Language Council and the Tamil Youth Festival 2021
The Tamil Language Council (TLC) was formed in 2000 and comprises representatives from
the education sector, major community organisations, arts groups and the media. All members
are appointed by the Ministry of Culture, Community and Youth.
The inaugural Tamil Youth Festival (TYF) 2021 is TLC’s dedicated initiative to encourage the
youths in the community to embrace their mother tongue. The TLC’s main signature initiative
remains the Tamil Language Festival, which has taken place annually since 2007.
Since 2017, the Tamil Language Council has also extended additional funding to support and
cultivate capacity building initiatives for the youths and students within the community, to
inspire them to use and develop the Tamil language.

Annex - Calendar
Date

Programmes

Organisers / Partners

தேதி

நிகழ்ச்சிகள்

இணை ஏற்பாட்டாளர்கள்

4, 7, 9 & 12 September 2021

Varaikathai

4, 7, 9 & 12 செப்டம்பர் 2021

வரைகரை

4 & 11 September 2021

Sol Yutham 2021 - University Tamil Debate
Championship

Nanyang Technological University Tamil
Literary Society (NTU TLS)

செொல் யுத்ைம் 2021 - பல்கணைக்கழகத் தமிழ்
விவாதப் பபாட்டி

நன்யொங் சைொழில்நுட்பப் பல்கரைக்கழகத்
ைமிழ் இைக்கிய மன்றம்

4 & 11 செப்டம்பர் 2021

4 & 5 September 2021

KellysKomedy Weekend 2021

4 & 5 செப்டம்பர் 2021

"ககல்லிஸ் காகெடி" - நணகச்சுணவ நிகழ்ச்சி 2021

4, 5, 11 & 12 September 2021

Youth Pattimandram

4, 5, 11 & 12 செப்டம்பர் 2021

இரையர் பட்டிமன்றம்

5, 8, 10, 11 & 12 September
2021

Thoduvaanam
[Playwriting Workshop]

Creative Hands

Kelly

5, 8, 10, 11 & 12 செப்டம்பர் 2021 சைொடுவொனம் [நொடகம் எழுதும் பட்டரற]

Tamils Information Technology Society
Singapore
ைமிழர் ைகவல் சைொழில்நுட்ப ெமுைொயம், சிங்கப்பூர்
Athipathi International Theatre Ltd
அதிபதி அரனத்துைக நொடக நிறுவனம்

10 September 2021

Thiruvizha

SYAMA

10 செப்டம்பர் 2021

திருவிழொ

சியொமொ

11 September 2021

Paramapadham

Ava & Arinn, AK Theatre Ltd

11 செப்டம்பர் 2021

பைமபைம்

அவொ & அறின், ஏகக திகயொட்டர் லிமிடட்

11 September 2021

Interacting with Tamil 2021

Sirpigal

11 செப்டம்பர் 2021

ைமிகழொடு உறவொடு 2021

சிற்பிகள் மன்றம்

Celebrating the Pioneers of Stage Acting

Avant Theatre and Language

11 செப்டம்பர் 2021

சிங்ணக தமிழ் பெணட நாடக முன்ப ாடிக்
கணைஞர்களின் பணடப்புகள்

அவொண்ட் நொடகக் குழு

12 September 2021

Ezhuthuru

12 செப்டம்பர் 2021

எழுத்துரு

12 September 2021

Tamil Aruvi App

Elakeyaa Selvaraji

12 செப்டம்பர் 2021

ைமிழருவி செயலி

இைக்கியொ செல்வைொஜீ

12 September 2021

Muthamizhum Bharathiyum

Sakthi Fine Arts

12 செப்டம்பர் 2021

முத்ைமிழும் பொைதியும்

ெக்தி நுண்கரைக் கூடம்

11 September 2021

Nanyang Technological University Tamil
Literary Society Alumni Association (NTU
TLS AA)
நன்யொங் சைொழில்நுட்பப் பல்கரைக்கழகத்
ைமிழ் இைக்கிய மன்ற முன்னொள் மொணவர் ெங்கம்

Annex - Programme Synopses
Varaikathai / வரைகரே
Presented by Creative Hands
URL: www.kathaineram.com
This event aspires to create interest and encourage reading in Tamil among youths. The four stories
presented via comics serve to address some of the challenges faced by youth.
இந்ை நிகழ்ச்சியின் மூைம் இரையர்கள் எதிர்கநொக்கும் ெவொல்கரை விவரிக்கும் வரகயில் நொன்கு கரைகள்
ககலிச் சித்திைப் பொணியில் பரடக்கப்படும். ககலிச் சித்திைப் பொணிரயப் பயன்படுத்துவைன் மூைம்
அவர்களிடத்தில் ைமிழ் ஆர்வத்ரையும் ைமிழ் புத்ைகங்கரை வொசித்ைரை ஊக்குவிப்பதும் இைக்கொகும்.

Sol Yutham 2021 - University Tamil Debate Championship / ச ொல் யுத்ேம் 2021 - பல்கணைக்கழகத்
தமிழ் விவாதப் பபாட்டி
Presented by Nanyang Technological University Tamil Literary Society (NTU TLS) / நன்யொங்
சைொழில்நுட்பப் பல்கரைக்கழகத் ைமிழ் இைக்கிய மன்றம்
Facebook: NTU Tamil Literary Society
Instagram: @ntutls
A total of 4 university teams will participate in Sol Yutham, a Tamil Debate Championship. All 2
rounds of the competition will explore current affairs in Tamil language.
செொல் யுத்ைம் 2021 - பல்கரைக்கழகத் ைமிழ் விவொைப் கபொட்டியில் சமொத்ைம் 4 அணிகள் பங்ககற்கும்.
கபொட்டியின் இைண்டு சுற்றுகளும் ைமிழ் சமொழியில் நடப்பு விவகொைங்கரை ஆைொயும்.

KellysKomedy Weekend 2021 / "ககல்லிஸ் காகெடி" - நணகச்சுணவ நிகழ்ச்சி 2021
Presented by Kelly
Facebook: www.facebook.com/kellyskomedy
YouTube: www.youtube.com/kellykomedy
Popular comedian Kelly Ramu presents humorous exchanges between mother and daughter. These
videos will be released on her YouTube Channel and Facebook Page.
இரணய நரகச்சுரவ பிைபைம் சகல்லி ைொமுவின் பரடப்புகள், ைொய் மற்றும் மகளுக்கு இரடயிைொன
நரகச்சுரவ பரிமொற்றங்கரை சகொண்டைொகும். இந்ை கொசணொளிகள் அவைது வரைசயொளி (YouTube)
ைைம் மற்றும் ஃகபஸ்புக் (Facebook) பக்கத்தில் சவளியிடப்படும்..

Youth Pattimandram / இரையர் பட்டிமன்றம்
Presented by Tamils Information Technology Society, Singapore / ைமிழர் ைகவல் சைொழில்நுட்ப
ெமுைொயம், சிங்கப்பூர்
Zoom - Meeting ID: 872 1793 3734, Passcode: 986059
Targeted at youths aged 13 to 35, this four-round debate competition will feature participants debating
motions centred on topics related to culture, language, community development and racial harmony.
13 முைல் 35 வயதுரடய இரையர்கரை இைக்கொகக் சகொண்டு, இந்ை நொன்கு சுற்று விவொைப் கபொட்டியில்
பங்ககற்பொைர்கள் பண்பொடு, சமொழி, ெமூக வைர்ச்சி மற்றும் இன நல்லிணக்கம் சைொடர்பொன ைரைப்புகரை
ரமயப்படுத்தி விவொதிப்பொர்கள்.

Thoduvaanam [Playwriting Workshop] / சேொடுவொனம் [நொடகம் எழுதும் பட்டரற]
Presented by Athipathi International Theatre Ltd / அதிபதி அரனத்துைக நொடக நிறுவனம்
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87624220438?pwd=WHllQWxsdTk0SmsrbTY1dkMvb1ZKZz09
A 5-part playwriting workshop series specially designed to enable students to write short 10-minute
plays in Tamil.
10 நிமிட குறும் நொடகங்கரை எழுதுவைற்கு ஒரு 5-பகுதி நொடகம் எழுதும் பட்டரற சைொடர் சிறப்பொக
வடிவரமக்கப்பட்டுள்ைது.
Thiruvizha / திருவிழொ
Presened by SYAMA / சியொமொ
YouTube: https://www.youtube.com/user/syamavideos
The programme presents Tamil cultural music, folk songs and dance recitals by students.
Performances are based on Kummi, Parai Attam, Kuravanji and children's folk songs, accompanied
by instruments such as Parai, Urumi etc.
பரற, உறுமி கபொன்ற வொத்தியங்களுடன் கும்மி, அறுவரட, குழந்ரை பொடல்கள், பரறயொட்டம், குறவஞ்சி
ஆகியவற்ரற அடிப்பரடயொகக் சகொண்ட மொணவர்களின் ைமிழ் நொட்டுப்புற மற்றும் பொைம்பரிய இரெ மற்றும்
நடன நிகழ்ச்சி.

Paramapadham / பைமபேம்
Presented by Ava & Arinn, AK Theatre Ltd / அவொ & அறின், ஏகக திகயொட்டர் லிமிடட்
Zoom - Meeting ID: 813 3787 1470, Passcode: AKtyf21
Paramapadham with Marabu Artists, Ava and Arinn, is a 3-hour interactive game contest for primary 4
& 5 students to encourage them to learn and use the Tamil language.
மைபு கரைஞர்கள் அவொ மற்றும் அறின் ஆகிகயொருடன் பைமபைம். ைமிழ் சமொழியின் கற்றல் மற்றும்
பயன்பொட்ரட ஊக்குவிப்பைற்கொக சைொடக்க நிரை 4 & 5 மொணவர்களுக்கொன 3 மணிகநை பங்ககற்பு
விரையொட்டு கபொட்டி.

Interacting with Tamil 2021 / ேமிதழொடு உறவொடு 2021
Presented by Sirpigal / சிற்பிகள் மன்றம்
Pre-registration link / முன்பதிவுக்கொன இரணயத்ைை முகவரி:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3vkqNk-9heg8H402nt3eMnxj83GV04cjoeMNZ2RR7MSag/viewform
A three-round competition for upper primary students to explore English to Tamil translation and
expand their use of the Tamil vocabulary.
ைமிழ் சமொழியில் ஆங்கிை சமொழிசபயர்ப்ரப ஆைொய்வைற்கும், ைமிழ் செொற்கைஞ்சியத்தின் விரிவொன
பயன்பொட்டிற்கும் கமல் சைொடக்க நிரை மொணவர்களுக்கு நடத்ைப்பட்டும் மூன்று சுற்று கபொட்டிகள்.

Celebrating the Pioneers of Stage Acting / சிங்ணக தமிழ் பெணட நாடக முன்ப ாடிக் கணைஞர்களின்
பணடப்புகள்
Presented by Avant Theatre and Language / அவொண்ட் நொடகக் குழு
Zoom - Meeting ID: 886 0378 5678, Passcode: Avant
Avant Theatre will deliver 10 presentations by youths, resulting from research and interviews with
Singapore’s pioneer Tamil stage actors.
சிங்கப்பூரின் முன்கனொடி ைமிழ் கமரட நடிகர்களுடன் இரையர்கள் நடத்திய ஆைொய்ச்சி மற்றும்
கநர்கொணல்கள் குறித்து அவொண்ட் நொடகக் குழு 10 பரடப்புகரை வழங்கும்.

Ezhuthuru / எழுத்துரு
Presented by Nanyang Technological University Tamil Literary Society Alumni Association (NTU TLS
AA) / நன்யொங் சைொழில்நுட்பப் பல்கரைக்கழகத் ைமிழ் இைக்கிய மன்ற முன்னொள் மொணவர் ெங்கம்
Pre-registration website link / முன்பதிவுக்கொன இரணயத்ைை முகவரி:
https://forms.gle/2BCKiJum37HxqUkF6
A workshop conducted to teach participants to design their own Tamil fonts from scratch.
பங்ககற்பொைர்களுக்கு புதிைொக ைமிழ் எழுத்துருக்கரை எப்படி வடிவரமப்பது என்று கற்பிக்கும் பட்டரற.
Tamil Aruvi App / ேமிழருவி ச யலி
Presented by Elakeyaa Selvaraji / இைக்கியொ செல்வைொஜீ
Zoom - Meeting ID: 875 9386 7653, Passcode: 768065
A vodcast production workshop will be conducted for participating students. At the end of the
workshop, they will be introduced to the Tamil Aruvi App which will serve as a Tamil resource platform
for students.
ஒரு வரைசயொலி (Vodcast) ையொரித்ைல் பட்டரற பங்ககற்பு மொணவர்களுக்கொக நடத்ைப்படும். பட்டரற
முடிவில், ைமிழருவி செயலி மொணவர்களுக்கு ஒரு ைமிழ் வை ைைமொக செயல்படுவகைொடு அவர்களின்
பயன்பொட்டிற்கும் அறிமுகப்படுத்ைப்படும்.
Muthamizhum Bharathiyum / முத்ேமிழும் பொைதியும்
Presented by Sakthi Fine Arts / ெக்தி நுண்கரைக் கூடம்
Facebook: www.facebook.com/sakthifinearts
Instagram: www.instagram.com/sakthifinearts
This programme will introduce Maha Kavi Bharathiyar poems to youths through contests in speech,
music and dance categories.
இந்ை நிகழ்ச்சி இரையர்களுக்கு கபச்சு, இரெ மற்றும் நடன வரககள் மூைம் மகொகவி பொைதியொர்
கவிரைகரை அறிமுகப்படுத்தும்.

