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Taiteen edistämiskeskuksen apurahainfo 7.10.
Taiteen edistämiskeskuksen syksyn apurahahaut käynnistyvät 1.10. Verkossa järjestettävässä apuraha- ja avustusinfossa käydään läpi hakuihin
liittyviä muutoksia ja annetaan myös hakijoiden vinkkejä hyvän hakemuksen tekemiseen. Tarkempi ohjelma julkistetaan lähempänä tapahtumaa. Ilmoittaudu mukaan 2.10. mennessä. Lisätietoa ja linkin ilmoittautumiseen löydät klikkaamalla tämän uutisjutun otsikkoa.
Valtakunnallinen Opi museossa -viikko 6.–9.10.
Suomen museoliiton valtakunnallista Opi museossa -viikkoa vietetään
tutustumalla museoihin oppimispaikkoina. Viikon aikana koululaisille ja
opiskelijoille suunnattua ohjelmaa järjestetään kymmenissä museossa ja
useisiin museoihin on vapaa pääsy. Myös museot voivat jalkautua kouluihin ja tuottaa erilaisen oppitunnin tai päivän museosisältöjen parissa.
Vuonna 2020 viikon sisällöissä ja vies nnässä nostetaan esille museoaineistojen saavute avuus.
Taiteen ja kulttuurin barometri 2020
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen vuotuisen taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on tällä kertaa taiteilijat ja taiteen
tekeminen kunnissa. Barometrin aineisto kerätään kunnille ja taiteilijoille
suunnatuilla verkkokyselyillä. Pirkkalan kulttuuripalvelut on vastannut
kyselyyn kunnan näkökulmasta, mutta vastauksia kaivataan myös ammattitaiteilijoilta. Kysely on avoinna 4.10. saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustus kylä- ja seurantaloille
Kylä- ja seurantaloja ylläpitäville yhteisöille on haettavana koronaavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Avustus on haettavissa 5.10.asti. Hakemuksen tekoa helpottavia ohjeita on ministeriön sivujen lisäksi saatavilla myös Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilta. Mikäli
sinulla on hakuun liittyviä kysymyksiä tai ongelmatilanteita, niin yhteyttä voi ottaa Pirkanmaan kylätoimintaa edistävän Pirkan kylät ry:n kyläasiamieheen, p. 040 197 8231 tai info@pirkankylat.ﬁ.

Pirkanmaan kuvataideopettajien näyttely Galleria 2:ssa 9.10.–9.11.
Pirkanmaan kuvataideopettajat ry:n jäseniä yhdistää intohimoinen suhde
taiteeseen ja kulttuuriin. Kuvataideopettajilla on laaja ja monipuolinen
taidekoulutus ja monilla henkilökohtainen suhde taiteen tekemiseen. Yhdistys järjesti 30-vuotisjuhlanäyttelyn Open Minds Galleria Seriolassa
vuonna 2007. Näyttely saa nyt jatkoa, kun Open Mind 2.0 -näyttely avautuu Pirkkalan pääkirjaston Galleria 2:ssa perjantaina 9.10. Näyttelyssä on
esillä pääasiassa maalauksia, muutama veistos ja esinetaidetta.

Musiikkia Pirkkalan vanhuspalveluyksiköihin
Tamperelainen muusikko Jari Sirniö sai Tampereen kaupungilta koronaaikana myönnetyn Yhdenvertaisesti-apurahan, jolla hän toteutti etäpalveluita ikäihmisille. Apurahan jälkeen Sirniö teki myös kansanmusiikkitallenteen, jota hän toivoo välitettävän Pirkanmaalla eri vanhuspalveluyksiköihin ja ikäihmisten kulttuuripalveluihin. Linkin tallenteeseen löydät
klikkaamalla tämän uutisjutun otsikkoa.

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa. Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:
Kiti Mäkinen
Kulttuurikoordinaattori
040 133 5698

Karoliina Karpiomaa
Kulttuurituottaja
040 133 5773

Anu Muurinen
Kulttuurituottaja
050 352 1632

Kulttuuripalveluiden hallinto
Vanhat talot ja pihat
Meidän Pirkkala

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset

Taide, Galleria 2
Kulttuurihyvinvointi
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Ransu Karvakuono -näyttely

Anni Riskala
Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Sini Kangasmaa
Kulttuurituottaja,
osa-aikainen, opiskelija
044 486 1501

Lasten ja nuorten kulttuuri
Koulujen kulttuurisuunnitelma
Summer Boom

Vanhat talot ja pihat
Summer Boom
Meidän Pirkkala

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.ﬁ

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.ﬁ.
Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet

