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Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere, Countryside 2019

Taidemajakan viimeinen taidenäyttely on esillä 30.7. saakka
Taidemajakassa on esillä valokuvataiteilija Esa Luodon teos, joka
on osa myöhemmin julkaistavaa suurempaa kokonaisuutta. Nyt esillä
olevat kuvat on kuvattu Pirkkalassa. Lisäksi esillä on Svetlana Rannan
maalauksia. Suupantorilla sijaitseva kontti on toiminut kesän ajan
Taidemajakkana, kun Pirkkalan Taideyhdistys ja Pirkkalan kunta
järjestivät siihen yhteensä kuusi taidenäyttelyä. Tervetuloa vielä
kerran ikkunanäkymille!

Ilmoittautuminen Muinaisviikkojen ohjelmaan on avoinna
Elokuussa järjestettävien Muinaisviikkojen kursseille, yleisöluennoille,
opastetuille kierroksille ja lasten viikinkiseikkailuun on ennakkoilmoittautuminen. Tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, joitakin
kursseja lukuun ottamatta, mutta mukaan mahtuu rajattu määrä
yleisöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoa tapahtumista ja
ilmoittautumisesta löytyy osoitteesta pirkkala.ﬁ/muinaisviikot sekä
Facebookista @Pirkkalankunta. Tervetuloa Birckalaan!

Tapahtumat ja kesäfestarit, jotka toteutuvat tänä kesänä
Perille.ﬁ -blogi on listannut Suomen kesäfestarit ja -tapahtumat,
joiden toteutuminen tänä poikkeuksellisena kesänä on varmistunut.
Kesä on jo pitkällä ja festarikausi alkanut, mutta monet kesäfestarit
ovat vielä edessä. Katso otsikon linkin takaa perusteellinen lista,
johon on koottu hauskimmat konsertit, tapahtumat ja festarit 2020
kesälle! (Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere, Tammer Fest 2017)

Rahoitushaku 30.9.mennessä
CreaDemo-avustukset on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Crema-määrärahan tavoitteena on
käynnistää monialaisia pilottihankkeita ja edistää uusien tuotteiden,
palveluiden tai toimintamallien syntymistä. DigiDemo-avustukset
on tarkoitettu digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen tuotekehitykseen. Avustuksissa on
jatkuva hakuaika, seuraavissa päätöksissä huomioidaan 30.9.2020
mennessä tulleet hakemukset.

AJANKOHTAISTA
Pirkkalan kunnan perutut yleisötapahtumat, korvaava toiminta ja vuoden 2021 tapahtumaajankohdat

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
Olemme etätyössä elokuun alkuun saakka ja lomailemme seuraavasti:
Kiti Mäkinen 6.-26.7., Anni Riskala 13.7.-2.8. , Sini Kangasmaa 27.7.-2.8.

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

