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Elokuun Muinaisviikkojen ohjelma julkaistaan tänään
Muinaisviikot tuo rautakauden tunnelmaa Pirkkalaan koko elokuun ajan
Muinaismarkkinoiden viettäessä välivuotta. Viikinkiajasta ja Tursiannotkon arkeologisista löydöistä aiheensa ammentava tapahtumakokonaisuus kokoaa yhteen monipuolista muinaisohjelmaa etänä, Reipin alueella
ja muualla Pirkkalassa. Muinaisviikkojen ohjelma julkaistaan tänään iltapäivällä osoitteessa pirkkala.ﬁ/muinaismarkkinat.

Galleria 2:n kesänäyttely avautuu torstaina
Tuulia Iso-Tryykärin ja Leena Katriina Ehrlingin yhteisnäyttely Parasta
aikaa on esillä 25.6.–10.8.2020 näyttelytila Galleria 2:ssa Pirkkalan pääkirjastolla. Iso-Tryykärin ja Ehrlingin teoksissa ihminen on aina jollakin tavalla läsnä, joko kuvan aiheena tai kuvan ulkopuolisena havaitsijana ja
kokijana. Teosten surullinen ja odottava pohjavire kumpuaa tarpeesta
ymmärtää asioita, joita ei voi sanoiksi pukea. Galleria 2 on avoinna ma–
pe klo 10–19. Lisätietoa kesänäyttelystä löydät kunnan internet-sivujen
tapahtumakalenterista.
OLVI-säätiön syksyn apurahahaku alkaa 1.7.
Vuonna 1955 perustettu OLVI-säätiö myöntää apurahoja mm. lasten tai
vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, lahjakkaiden nuorten opintoihin ja kotiseututyöhön. Syksyn haku on avoinna 1.7.–30.9., joten jos
mielessäsi on hakukriteerit täyttävä hanke, nyt on sopiva aika tutustua
hakuohjeisiin. Apurahat myönnetään verkkopalvelun kautta hakuaikana
jätettyjen hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti.

Tutustu uuteen Lähellä.ﬁ-palveluun
Lähellä.ﬁ on verkkopalvelu, joka kokoaa Pirkanmaan yhdistysten ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. Lähellä.ﬁ
helpottaa vertaistuen ja vapaaehtoistyön löytämistä. Palvelu tarjoaa tietoa myös avoimista työ-ja harjoittelupaikoista sekä toimitiloista. Palvelussa voit ilmoittaa oman uutisesi tai tiedotteesi julkaistavaksi. Mikäli
jätät uutisia usein, voit myös rekisteröityä palveluun ja tuottaa jatkossa
uutisia ja tiedotteita maksutta kirjautuneena käyttäjänä.

AJANKOHTAISTA
Pirkkalan kunnan perutut yleisötapahtumat, korvaava toiminta ja vuoden 2021 tapahtumaajankohdat
Vanhat talot ja pihat -tapahtuman kohdehaku

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

