Vuoden 2021 yleis- ja toiminta-avustusten haku on käynnissä 8.2. asti
Haettavana ovat liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, yhteisöllisyyttä
ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävät avustukset, terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia edistävät avustukset sekä avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun ja kylien yhteisöllisyyttä edistäviin toimiin. Hakemusten on
oltava perillä viimeistään maanantaina 8.2. klo 15. Lisätietoa haettavista
avustuksista, avustustoiminnan yleiset periaatteet sekä hakulomakkeet
löydät Pirkkalan kunnan verkkosivuilta.
Tutustu Nonna-Nina Mäen KUUPUUTARHA-näyttelyyn verkossa
Galleria 2:n ollessa toistaiseksi suljettuna yleisöltä, vuoden ensimmäinen
näyttely on mahdollista nähdä virtuaalinäyttelynä. Näyttelyn järjestää
tamperelainen kuvataiteilija Nonna-Nina Mäki, jonka teokset ovat värikkäitä, naivistisen hauskoja ja iloa tuottavia. Hän on saanut vaikutteita matkoistaan Intiaan ja muihin sykähdyttävän eloisiin kulttuureihin. NonnaNina käyttää teoksissaan kestävän kehityksen mukaisesti kierrätysmateriaaleja. Näyttely on esillä Pirkkalan kunnan Youtube -kanavalla toukokuun
loppuun saakka.
Lasten Pirkkaset -kuukausi on täynnä kulttuuritapahtumia
Lasten Pirkkaset - Pirkanmaan lastenkulttuurikuukausi tarjoaa helmikuun
aikana ohjelmaa sekä virtuaalisesti että paikan päällä 0–12-vuotiaille lapsille sekä heidän perheilleen. Vuoden 2021 teema Käydään kylässä - etänä
yhdessä kutsuu kaikkia virtuaalivierailulle Pirkanmaan eri kuntiin. Ohjelmassa on mukana työpajoja, esityksiä ja konsertteja, joihin voi osallistua
omalta kotisohvalta. Perinteisesti mukana on myös ohjelmaa, johon voi
osallistua paikan päällä rajoitusten sallimissa rajoissa. Tutustu koko Pirkanmaan ohjelmaan osoitteessa www.lastenpirkkaset.fi.
Äänestä juhlavuoden teemaa satavuotiaalle Pirkkalalle
Pirkkala täyttää ensi vuonna sata vuotta! Juhlavuoden suunnittelu on alkanut. Rakennamme 100-vuotisohjelmaa yhdessä paikallisten toimijoi-den
ja kuntalaisten kanssa. Innostus tarttuu ja ideat alkavat hahmottua. Luvassa on hieno vuosi, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Juhlavuodelle on mietitty
kolme vaihtoehtoista teemaa. Nyt voit äänestää niistä suosikkia-si! Klikkaa
äänestys auki tästä ja äänestä suosikkiasi tammikuun loppuun mennessä.

Visit Tampere perehdyttää matkailuyrittäjiä kansainvälistymiseen
Kiinnostaako kansainvälinen kaupankäynti? Kansainvälisissä yhteyksissä jakelutiet ovat erilaisia, kun mukaan astuu usein myös ulkomainen matkanjärjestäjä, joka ottaa tuotteen välitykseensä. Visit Tampere järjestää virtuaalisen, veloituksettoman perehdytystilaisuuden kansainvälistymisen perusasioista to
11.2.2021 klo 9-15.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään huomenna 29.1. tästä linkistä.

Kansalliskirjasto avasi 1930-luvun digitoidut lehdet asiakaskäyttöön
Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien tarjonta laajeni 10 vuodella, kun käyttöön tulivat kaikki Suomessa 31.12.1939 mennessä julkaistut lehdet. Lehdet
ovat yleisökäytössä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa. Tarjonnan laajennus
perustuu Kansalliskirjaston ja Kopioston väliseen sopimukseen lehtien käyttöoikeuksista. Lue lisää Kansalliskirjaston verkkosivuilta.

Tutustu Pirkanmaan monipuoliseen näyttelykevääseen 2021
Kulttuuritoimitus on koonnut tiedot museoiden ja taidegallerioiden tämän kevään näyttelyistä Tampereen ulkopuolisella Pirkanmaalla. Mänttä-Vilppulassa
Göstan kesän tähti on katutaiteilija Banksy. Sastamalassa ihastellaan puolestaan Marc Chagallia. Listauksessa ovat mukana myös muun muassa Voipaalan
taidekeskus Valkeakoskella, Kangasalan Mobilia ja Kimmo Pyykkö taidemuseo sekä Pirkkalan Galleria 2.
Tutustu Pirkanmaan näyttelytarjontaan Kulttuuritoimitus.fi-sivustolla.

AJANKOHTAISTA
SKR:n Pirkanmaan rahaston vuoden 2021 apurahahaku avoinna 10.2.2021 asti
 Apurahawebinaari järjestetään Zoomilla tänään 28.1. klo 13-15. Mukaan pääset tästä!
 Lisätietoa Suomen kulttuurirahaston verkkosivuilta.

Pidetään yhteyttä!
Kulttuuripalvelut on täällä sinua varten. Autamme mielellämme kaikissa kulttuuriasioissa.
Kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteystiedot vastuualueineen:
Karoliina Karpiomaa
Marika Eromäki
vs. kulttuurikoordinaattori vs. kulttuurituottaja
040 133 5698
040 133 5773
Kulttuuripalveluiden esimies
Tapahtumat
Reipin museo
Matkailu

Tapahtumat
Pirkkalan Muinaismarkkinat
Opastetut kierrokset

Anu Muurinen
kulttuurituottaja
050 352 1632

Anni Riskala
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422

Taide
Galleria 2
Näyttelytoiminta
Kulttuurihyvinvointi

Koulujen kulttuurikasvatus
Kulttuurinen nuorisotyö
Tapahtumat

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, ilmoita siitä osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi.
Pirkkalan kulttuuripalveluiden tietosuojaselosteet

