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Taiteen edistämiskeskuksen apurahahaku
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa sellaisten taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työskentelyä, joiden toimeentulo on heikentynyt koronaepidemian vuoksi. Nyt jaossa on merkittävästi enemmän rahoitusta kuin edellisellä hakukierroksella ja avustusta myönnetään laajemmalle hakijakunnalle. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi muusikot, näyttelijät, tanssijat,
kuvataiteilijat, kirjailijat, kuvittajat, muotoilijat, lavastajat, ääni- ja valoteknikot, leikkaajat, maskeeraajat ja lavakoomikot. Haku on avoinna
15.5. klo 16 saakka.
Kulttuuripääkaupunkihaun eteneminen
Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi huhtikuun lopulla Tampereen ja
kumppanikuntien ensimmäisen vaiheen hakemuksen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakukirjan pääteemana oli yhdenvertaisuus kaikissa muodoissaan. Toukokuun alussa Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti
hakemuksen kansainväliselle asiantuntijaraadille, joka tekee päätöksensä
toiselle kierrokselle päässeistä kaupungeista 24.6. Jatkoon päässeet kaupungit syventävät hakemustaan syksyn 2020 aikana.

Kansainvälistä museopäivää vietetään digitaalisesti
Koska museot ovat koronavirustilanteen vuoksi kiinni yleisöiltä 1.6.2020
saakka, Kansainvälistä museopäivää vietetään ensi viikon maanantaina
18.5. digitaalisesti. Kansainvälisen museoneuvosto ICOMin lanseeraaman
Kansainvälisen museopäivän teema on tänä vuonna Museums
for Equality: Diversity and Inclusion. Suomalaista museoviikkoa vietetään
koko ensi viikon ajan.

SelﬁePirkanmaa-kyltit käyttöön kesäkuun alussa
Pirkkala on mukana Pirkanmaan matkailua edistävässä Pure Pirkanmaa
-hankkeessa. Hankkeen alla toteutettavassa SelﬁePirkanmaaprojektissa rakennetaan selﬁen ottamiseen soveltuvien paikkojen maakunnallinen verkosto. Pirkkalan kohteiksi valikoituivat Reipin museoalue
ja Iso-Naistenjärven laavu. Kohteisiin pystytetään kesäkuun alkuun mennessä oheisen kuvan mukaiset kyltit selﬁeiden ottamista varten. Käy
nappaamassa kuva itsestäsi ja kavereistasi Pirkkalan kuvauksellisimmissa matkailukohteissa!

TUTUSTU KÄYNNISSÄ OLEVIIN HAKUIHIN
Pirkkalan Muinaismarkkinoiden vapaaehtoishaku
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

