Äitienpäivää juhlistetaan konsertilla
Äitienpäivän kunniaksi Pirkkalan kunta tarjoaa konserttielämyksen tallenteen
muodossa. Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias Sandberg ovat
tehneet duona yli 500 konserttia kotimaassa ja kaksi kiertuetta USA:ssa. Musiikkia voi kuvata rauhalliseksi, tunnelmalliseksi, traditionaaliseksi vocal jazziksi. Konsertissa kaksikko esittää kappaleita kolmella kielellä; suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Konserttitallenne Mariah Hortans / M Sandberg Duo Jazz with Class julkaistaan Pirkkalan kunnan YouTubessa 8.5. klo 19. Tallenne
on nähtävillä 8.-31.5.
Galleria 2:ssa Hetki itselle -virtuaalitaidenäyttely
Pirkan opiston mediatyöntekijä Kalle Saarinen on toteuttanut virtuaalisen taidenäyttelyn, jossa on esillä Pirkan opiston taidekoulun neljännen vuosikurssin
teoksia seitsemältä eri opiskelijalta. Näyttelyn teemana on itsenäinen ilmaisu
ja oma persoonallinen taiteellinen tuotos. Näyttely päättää myös tiiviin ryhmätyöskentelyn ja on alku itsenäisemmälle taiteen jatko-opiskelulle sekä
näyttelyprojektille. Hetki itselle -näyttelyyn voit tutustua elokuun loppuu
saakka täältä.
Arkeologin arvoitus! johdattaa katsojan aikamatkalle
Heli tempautuu ystävänsä Aika Mäyrän kanssa aikamatkalle, kun museon
nukkehahmot muuttuvatkin eläviksi! Arkeologin arvoitus! on nukketeatterilla
ja huumorilla ilotteleva fantasiaseikkailu videoteoksen muodossa. Meriryhmä
-teatterikollektiivin tuottama videoteos on osa elokuussa 2021 vietettävien
Muinaisviikkojen oheisohjelmaa. Videoteos julkaistaan kolmessa osassa Pirkkalan kunnan YouTube-kanavalla. Videot ovat nähtävillä 3.5.-30.5. sekä Muinaisviikkojen aikaan 2.8.-29.8. Videoiden ikäsuositus on 5+.

Graffitiseinä nousee nuorten toimesta
Nuorten neuvoston ja nuoriso- sekä yhdyskuntapalveluiden yhteisenä projektina jäähallin pihaan, skeittiramppien läheisyyteen nousee graffitiseinä.
Innokkaimmat nuoret valmistelevat seinän graffitipajassa graffititaiteilija TareBrushin johdolla 10.-11.5.2021. Graffitipajan jälkeen seinä on nuorten vapaassa taidekäytössä. Idea graffitiseinään tuli Nuoret ideoi -lomakkeen kautta.

Pirkkalan kirjaston lukuvinkit kevääseen
Kirjastovirkailija Jenni & Suomen Karva-Kavereiden etälukukoira Pilvi ovat lukeneet viime aikoina monenlaista. Pilvin suosikkikirja oli Marko Hautalan hurjan jännittävä Lauri Luu ja riivattu lukukoira. Emäntä lukee parhaillaan Erin Kellyn trilleriä Myrkkypuu. Nämä ja muut kirjavinkit kevääseen löytyvät Pirkkalan
kirjaston Facebook-sivulta.

Lost In Musicin artistihaku on avoinna
Suomen suurin showcase-festivaali Lost in Music järjestetään 7.-9.10.2021
Tampereella. Lost In Musiciin on kaksi erillistä artistihakua, joista toinen on
suunnattu signaamattomille uusille artisteille ja toinen musiikkialalla jo toimivien artistien edustajille. Vain uusille artisteille suunnatulla haulla haluttu selkeyttää hakuprosessia ja nostaa esiin tuoreita artisteja. Artistivalinnat festivaaliin tekee musiikkialan ammattilaisista koostuva artistityöryhmä. Lue koko uutinen ja tutustu uusien artistien hakuun festivaalin verkkosivuilla.
Kuva: Jani Vuorialho

PIRKKALASSA & MUUALLA TAPAHTUU
•

Ma 10.5. klo 18 EkoLive: Pirkanmaa retkeillen ja pyöräillen – luontoliikkujan helmet
Pyhä-Näsi - Järvien Reitit laajenee ja kesän pyörämatkailukausi avataan uudistuneen Järvien Reitit nettisivun julkistuksella. Mukana tärpit luontoliikkumiseen retkeillen ja pyöräillen. Järjestäjä: Eko
kumppanit. Osallistu tapahtumaan Facebookissa.

•

Kesäkuussa tanssileiri ja tanssitunteja Pirkkalassa
Kesäkuussa Pirkkalassa järjestetään tanssileiri 7-12-vuotiaille lapsille sekä iltatunteja kaiken ikäisille.
Järjestäjä: Tanssittava. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Tanssittavan verkkosivuilla.

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

