Tutustu Pirkkalan Taideyhdistyksen vuosinäyttelyyn verkossa
Galleria 2:n uusin näyttely, Pirkkalan Taideyhdistyksen vuosinäyttely, on
toteutettu verkkonäyttelynä koronatilanteesta johtuen. Taideyhdistys on
paikallinen kuvataidevaikuttaja, jossa on vajaa 400 jäsentä. Vuosinäyttelyssä 2021 on esillä maalauksia ja veistoksia viimeisen kolmen vuoden ajalta.
Kuvataiteilija Matti Kuronen on juryttänyt näyttelyyn 55 teosta 34 taiteilijalta. Hän oli positiivisesti yllättynyt teostarjonnan hyvästä tasosta ja runsaudesta. Tutustu verkkonäyttelyyn Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla.
Taiken alueiden apurahojen haku on käynnissä
Taiteen edistämiskeskuksen alueilla toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille tarkoitettu haku
on käynnistynyt. Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana. Hakuaika päättyy maanantaina 15.3. klo 16.
Lisätietoja hausta löytyy Taiken verkkosivulta hakuilmoituksesta tai Taiken
asiakaspalvelusta, joka palvelee numerossa 0295 330 700 arkisin klo 10-14.

Muinaisviikkojen 2020 luentotallenteet katsottavissa verkossa
Virittäydy muinaistunnelmaan viime vuoden Muinaisviikkojen luentotallenteiden parissa. Arkeologi Sami Raninen luennoi Pirkkalan Tursiannotkon
kaivauksista 2012-2019, Arja Rinneaho elämästä muinaisajan Birckalassa ja
Anssi Alhonen kansanperinteen pyhistä luonnonpaikoista. Luennot ovat
katsottavissa Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla.
Muinaisviikkoja vietetään tänä vuonna virtuaalisesti 1.-31.8.2021. Ohjelma
julkaistaan 20.5.2021.

Riesa-Pelle esittelee Pirkkalan Parhaat
Riesa-Pellen syksyllä 2020 julkaistu Pirkkalan Parhaat -video on saanut jatko-osan. Pirkkalan Parhaat II esittelee Pirkkalaa ja sen yrityksiä ja yhteisöjä
tuttuun tapaan huumorimielellä ja reilulla pilkkeellä silmäkulmassa. Hyvän
tuulen actionvideo on toteutettu yhteistyössä Pirkkalan yrittäjät ry:n, Pirkkalan kunnan sekä useiden pirkkalalaisten yrittäjien kanssa. Katso Pirkkalan
Parhaat II Riesa-Pellen YouTube-kanavalta.

Tampereen kaupunkiseudun matkailupilottiin etsitään matkailuyrityksiä Pirkkalasta
Visit Tampere haastattelee kevään aikana kansainvälisestä liiketoiminnasta kiinnostuneita matkailuyrityksiä ja selvittää lähtötasokartoituksien avulla yritysten nykyistä kansainvälisyyden ja digiosaamisen tilaa
sekä halua kehittää näitä osa-alueita. Samalla kartoitetaan, millaisille kehittämistoimenpiteille yrityksissä
on tarvetta, jotta niiden tuotteita saataisiin valjastettua digitaalisesti ostettavaksi ja/tai kansainväliseen
myyntiin. Mukaan haastattelukierrokselle haetaan yrityksiä, jotka ovat jo miettineet kansainvälisille markkinoille lähtöä ja tuotteidensa saattamista digitaalisesti ostettaviksi.
Kiinnostuitko? Jos kyllä, ole yhteydessä Karoliina Karpiomaahan 10.3.2021 mennessä.
Kutsu Valitse vastuullisemmin -palvelun lanseeraukseen
Haluaisitko kehittää toimintaasi vastuullisemmaksi tai tehdä vastuullisuustyötäsi näkyvämmäksi? Valitse
vastuullisemmin -palvelun lanseeraustilaisuus järjestetään to 18.3.2021 klo 10-12 Zoomin välityksellä pirkanmaalaisille ja pääkaupunkiseudun toimijoille. Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyyti-palvelussa.
Maksuton palvelu on kriteeristö mm. kulttuuri- ja matkailualojen toimijoille: tapahtumat, tapahtumatilat,
ravintolat, majoitus, liikkeet ja käyntikohteet. Riittävän määrän kriteerejä täyttävät toimijat pääsevät mukaan Visit Tampereen verkkosivuille tulevaan Valitse vastuullisemmin -osioon, joka auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Kurkkaa jo Helsingissä käytössä oleva palvelu täältä.

MUISTATHAN VASTATA KULTTUURIKYSELYYN
•
Kulttuuripalveluiden jokavuotinen Kulttuurikysely on avoinna tulevaan sunnuntaihin 28.2.asti.
•

Vastaamalla voit olla mukana kehittämässä kulttuuritoimintaa. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

•

Vastaa kyselyyn tästä.

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

Anu Muurinen
kulttuurituottaja
050 352 1632

Anni Riskala
nuoriso- ja kulttuuriohjaaja
050 394 2422
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Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkkala.fi.

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

