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KULTTUURIN UUTISKIRJE 1/2017
Ajankohtaisia avustuksia ja hakuja
Suomen Kulttuurirahasto
Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.‒10.2.2017.
Apurahatoiminnassa kannustetaan rohkeisiin alueen kulttuuria, taidetta ja tiedettä uudistaviin
hankkeisiin. Painopisteinä ovat lasten ja nuorten kulttuuri sekä alueen elinvoimaa ja identiteettiä
uudistavat hankkeet. Lisätietoja täältä.
Taiteen edistämiskeskus
Haettavana alkuvuodesta seuraavia apurahoja
- Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat hakuaika on 2.1.2017 - 31.1.2017
- Kuvataiteen näyttöapurahat hakuaika on 2.1.2017 - 31.1.2017
- Elokuvan laatutuki hakuaika on 2.1.2017 - 31.1.2017
- Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset hakuaika on 2.1.2017 - 31.1.2017
- Liikkuvuusapurahat hakuaika on 5.12.2016 - 15.3.2017
Tarkemmat tiedot taiteen edistämiskeskuksen apurahoista täältä.
OKM
Alueellisen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kokeilut. Avustuksella edistetään
taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla
toimintatavoilla ja poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia
ja taloudellisia esteitä. Haku päättyy 15.2.2017.
Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset
Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun
kehittämishankkeisiin. Hakuaika päättyy 15.2.2017.
Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma,
erityisavustukset Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa
harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen
perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla. Hakuaika
päättyy 15.2.2017.
Lisätietoja OKM ajankohtaisista apurahoista täältä.

Alfred Kordelinin säätiö
Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää
apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja
teknologisiin innovaatioihin. Hakuaika on 1.-31.1.2017. Lisätietoja täältä.
Suomi 100 -juhlavuoden aluetuki
Eteläpohjalaiset ohjelma-hankkeet voivat vielä hakea osarahoitusta Etelä-Pohjanmaan liitolta Suomi
100 -juhlavuoden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Haku on auki 9.1.─10.2.2017 klo 15.00
saakka. Lisätietoja täältä.

Sote-uudistus ja kulttuuri -seminaari Seinäjoella 31.1.2017
Millä tavoin sote-uudistus vaikuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuripalveluiden
tulevaisuuteen? Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen seminaarissa keskustellaan mm.
kulttuurisista oikeuksista sote-palveluissa sekä tulevaisuuden kuntien ja maakunnallisten soteorganisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Ilmoittautumiset seminaariin 24.1. mennessä.
Lue lisää täältä.

VISIO 100

Tapahtumakalenteri

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden

Suomi 100 Etelä-Pohjanmaalla -

kunniaksi kutsumme Suomen koululuokkia

tapahtumakalenterista löydät

tekemään Suomelle uuden

kaikki Suomen itsenäisyyden

itsenäisyysjulistuksen eli vision Suomen ja

satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan

suomalaisten seuraavasta sadasta

hyväksytyt tapahtumat ja hankkeet Etelä-

vuodesta.

Pohjanmaalla. Lista täydentyy koko ajan.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesite
2017 on ilmestynyt
Tänä vuonna juhlitaan näyttävästi satavuotiasta
Suomen teemalla yhdessä. Myös meillä EteläPohjanmaalla on tarjolla monipuolinen
tapahtumatarjonta juhlavuoden hengessä.

LUE ESITETTÄ

Antoisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä Suomi 100-juhlavuoden tunnelmissa!
Terveisin Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Hanna Hangasluoma, kulttuurisihteeri
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