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Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri on avattu. Hae ja ilmoita omat tapahtumasi ilmaiseksi!
Koko maakunnan kattava sähköinen tapahtumakalenteri on avattu osoitteessa www.epkalenteri.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestää uusi sivistyskunta – tilaisuuksia eripuolilla Suomea.
Sivistyspalveluiden tulevaisuus puhuttaa juuri nyt kunnissa, alueellisesti ja valtakunnan tasolla. Mikä on
opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kuva kunnissa? Millaisia ovat haasteet?
Mitä voitaisiin tehdä enemmän yhdessä? Miten kuntalaisten osallisuutta voidaan vahvistaa?
Maakuntauudistus muuttaa kuntien roolia merkittävästi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen
pois kuntien vastuulta nostaa sivistys- ja kulttuuritehtävät kuntien tärkeimmiksi tehtäviksi.
Tilaisuus Vaasassa pe 24.3.2017 klo 9-12. Tilaisuuden ohjelman löydät täältä.
Taideyliopiston iltamakiertue
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu juhlistaa Suomen 100 -vuotista olemassaoloa valtakunnallisella
iltamakiertueella syksyllä 2017. Esitykselle etsitään nyt esiintymispaikkoja seurojen- ja työväentaloilta
tai esimerkiksi vanhoista kyläkouluista. Mahtuisiko teille kylään? LUE LISÄÄ JA HAE MUKAAN>>
Taiteen edistämiskeskuksella haettavissa Taiteilija-apurahat
Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet
vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. LUE LISÄÄ>>

Kulttuurilautakunnan vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 21.2.2017.
Kokouspöytäkirjaan pääset TÄSTÄ>>

Vuoden nuori eteläpohjalainen
taiteilija -kilpailu järjestetään
kolmannen kerran vuonna 2017

Viimeisellä hakukierroksella
aluetukea myönnettiin 25:lle
Suomi 100 -hankkeelle

Kilpailulla pyritään saamaan nostetta

Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämä kolmas

eteläpohjalaiselle kuvataiteelle. Kilpailun on

Suomi 100 -juhlavuoden aluetukihaku sai

suunnitellut ja toteuttaa Etelä-Pohjanmaan

järjestetyistä aluetukihauista eniten

kuvataideverkosto.

hakemuksia. Hakemuksia saapui yhteensä

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuonna

79 kappaletta, joista yksi hakemus peruttiin

1982 syntyneet tai sitä nuoremmat Etelä-

ja kolme hakemusta saapui myöhässä.

Pohjanmaan maakunnassa asuvat tai

Hakukierroksella haettu yhteissumma oli

sieltä kotoisin olevat kuvataiteilijat tai

287 228,40 euroa. Aluetukea oli jaettavissa

kuvataiteilijan ammattiin opiskelevat.

yhteensä 30 000 euroa.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

HAASTEITA HUOMISELLE
Maakuntien tavat huomioda kulttuurin
kehittäminen ja alueidentiteetin
edistäminen maakuntauudistuksen
valmistelussa vaihtelevat. EteläPohjamaalla ollaan kuitenkin
onnekkaassa asemassa. Hyvä niin, sillä
kulttuurilla on paljon annettavaa uudessa
maakunnassa. Lue kansainvälistymis- ja
kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojan
ajatuksia Kynäälyjä-blogista.
LUE LISÄÄ

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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