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Kulttuurin uutiskirje

tammikuu 2019

Vuoden nuori
eteläpohjalainen
taiteilija 2019 kilpailu
on avoinna!
Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija kilpailu järjestetään pienen tauon jälkeen
Kuva: Elina Teitti/ Seinäjoen taidehalli
neljännen kerran tänä vuonna. Kilpailu on
toteutettu kolmen vuoden projektina vuosien 2015-2017 aikana ja saatujen hyvien kokemusten
perusteella kilpailua on päätetty jatkaa. Kilpailu tullaan toteuttamaan jatkossa joka toinen vuosi.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuonna 1984 syntyneet tai sitä nuoremmat EteläPohjanmaan maakunnassa asuvat tai sieltä kotoisin olevat kuvataiteilijat tai kuvataiteilijan
ammattiin opiskelevat. Kilpailuun on mahdollista osallistua kaikilla kuvataidelajeilla ja kilpailu on
avoinna elokuun loppuun saakka.
Vuonna 2018 kilpailusta pidettiin välivuosi ja Seinäjoen taidehallille koottiin kolmen vuoden
kilpailujen finalistien yhteisnäyttely Meidän tarinoitamme – nuoria eteläpohjalaisia
taiteilijoita, joka on esillä vielä 17.2.2019 saakka.

Lue lisää

Eteläpohjalainen kulttuuriperintö monipuolisesti
esillä kulttuuriperinnön teemavuoden videossa
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen tuottama video on tehty kulttuuriperinnön
eurooppalaisen teemavuoden 2018 kunniaksi ja siinä tuodaan esiin Etelä-Pohjanmaan rikasta
kulttuuriperintöä. Vuonna 2018 Euroopan unionissa vietettiin Kulttuuriperinnön eurooppalaista
teemavuotta. Teemavuoden tavoitteena oli kannustaa eurooppalaisia pohtimaan
kulttuuriperintöään ja sen merkitystä omassa arjessa.

Taidetoiminnan
taloudellisia
vaikutuksia

Kuntien
kulttuuritoimintalain
infotilaisuudet

Taiteen edistämiskeskuksen tietopaketti
Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen
arviointi työyhteisöissä keskittyy
esittelemään tapaa, jolla taidetoiminnan
taloudellisia vaikutuksia voidaan tutkia
työorganisaatioissa. Tietopaketissa
keskitytään kolmen eri taustasta ponnistavan
työkalun yhdistämiseen — taloudellinen
arviointi ja mittaaminen, kompleksisten
interventioiden arviointi ja työorganisaatioiden
monitasoinen kehittäminen taiteen avulla.

Uuden Kuntien kulttuuritoimintalain
infokiertue käynnistyy 6.3.19 Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Tilaisuudet järjestetään
ke 6.3.2019 Helsinki, OKM, ke 13.3.2019
Kuopio, Kuopion musiikkikeskus, ke
20.3.2019 Oulu, Lapland Hotels ja ke 27.3.
Tampere, Vapriikin auditorio.

Lue julkaisu

Tilaisuudet myös streemataan. Tilaisuuksien
ohjelma ja ilmoittautumiset tilaisuuksiin sekä
striimauksiin avataan tammikuun aikana.

Lue lisää

Aallon kirjaston peruskorjaus on yksi neljästä
suomalaisehdokkaasta Euroopan
kulttuuriperintöpalkinnon saajaksi
Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen saajaksi on ehdolla tänä vuonna neljä suomalaista
hanketta, joista yksi on konservointiluokassa ehdolla oleva Seinäjoen Alvar Aallon
suunnitteleman kirjaston peruskorjaus.
Alvar Aalto -säätiön palkintoehdotuksen mukaan Alvar Aallon vuonna 1965 valmistuneen
kirjaston peruskorjaus on muun muassa toteutettu arkkitehtonisesti kunnianhimoisesti ja
alkuperäisratkaisuja kunnioittaen.
Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot – European Heritage Awards / Europa Nostra Awards – ovat

kulttuuriperintöalan korkein kunnianosoitus Euroopassa. Palkintoa voi hakea
kulttuuriperintökohteen kunnostushankkeelle, merkittävälle tutkimus- tai digitointihankkeelle,
yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle ja koulutukselliselle tai
kulttuuriperintötietoisuutta lisäävälle hankkeelle. Ehdotus voi koskea niin aineellista kuin
aineetonta kulttuuriperintöä.

Lue lisää

Avoimia
apurahahakuja
Suomen kulttuurirahaston
tammikuun haku
Etelä-Pohjanmaan rahaston painopistealueita
ovat lasten ja nuorten kulttuuri sekä alueen
elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat
hankkeet. Maakuntarahastot jakavat tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa Taidetta
hoitolaitoksiin -apurahoja. Maakuntarahastojen hakuaika on 10.1.- 8.2.2019.

Lue lisää

Taiteen edistämiskeskuksessa on haettavissa
Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat ovat haettavissa 02.01.2019 - 31.01.2019
Kirjastoavustukset ovat haettavissa 02.01.2019 - 31.01.2019
Kuvataiteen näyttöapurahat ovat haettavissa 02.01.2019 - 31.01.2019
Liikkuvuusapurahat ovat haettavissa 16.11.2018 - 28.02.2019

Lue lisää

Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaisia avustuksia
Erityisavustukset kulttuuriviennin edistämiseen ovat haettavissa 2.1.2019 - 6.2.2019.
Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjäohjelman erityisavustukset ovat haettavissa 19.11.2018 - 19.2.2019.

Museoiden valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020 alkaen 14.1.2019- 20.2.2019.
Erityisavustukset kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin 10.1.201928.2.2019

Lue lisää

Tilaa Kulttuurin uutiskirje omaan sähköpostiisi
Voit käydä lukemassa kaikki kulttuurin uutiskirjeet tai tilata ne omaan sähköpostiisi
verkkosivustoltamme!

Tilaa omaan sähköpostiisi

Mitä pidät uutiskirjeestämme?
Testaamme uutta mahdollista uutiskirjetyökalua, ja haluaisimme kuulla sinun mielipiteesi siitä.
Vastaa alla lyhyeen kyselyymme.

Vastaa kyselyyn

Etelä-Pohjanmaan liitto
Kampusranta 9 C
Frami, 4. kerros
PL 109
60101 Seinäjoki

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
Tutustu tietosuojaselosteesemme >>

