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Etelä-Pohjanmaalle kaksi alueellista vastuumuseota
Maakuntahallituksen mielestä Etelä-Pohjanmaalla pitäisi tulevaisuudessa toimia kaksi alueellista
vastuumuseota, todetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavassa, museopoliittista
ohjelmaehdotusta koskevassa lausunnossa. Museopoliittisen ohjelman ehdotuksessa esitetään, että
alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän. LUE LISÄÄ »

Luovien alojen CreMA-rahoitus haettavissa
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten haku on käynnissä
22.5.–30.9.2017. CreMAssa etsitään uudentyyppisiä kumppanuuksia luovan alan yritysten ja muun
elinkeinoelämän välille. CreMA-tukea voivat hakea luovan alan yritykset pilottihankkeeseen, jossa
yhteistyökumppanina on vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys. Hankkeiden tulee
synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja
perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä. LUE LISÄÄ »

Alvar Aalto -viikko tarjoaa monialaisen foorumin keskustella rakennetun ympäristön
ajankohtaisista aiheista Seinäjoella 13.–17.9.2017 järjestettävä Alvar Aalto -viikko on arkkitehtuuriin
keskittyvä, monipuolinen ja vuorovaikutteinen tapahtuma, joka tarjoaa kiinnostavaa sisältöä sekä
kaupunkilaisille että alan opiskelijoille ja ammattilaisille. Viikon pääteemoja ovat Alvar Aallon tuotanto
ja suunnittelutyön taustalla vaikuttavat ajatukset, sekä rakennetun ympäristön ajankohtaiset aiheet.
Nyt on mahdollista hakea mukaan Alvar Aalto -viikon ohjelmaan! LUE LISÄÄ »

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri on avattu. Hae ja ilmoita omat tapahtumasi ilmaiseksi!
Koko maakunnan kattava sähköinen tapahtumakalenteri on avattu osoitteessa www.epkalenteri.fi.
Kulttuurilautakunnan viimeisimmät kokouspöytäkirjat löydät TÄSTÄ>>

Vuoden nuorta
eteläpohjalasta taiteilijaa
etsitään kolmannen kerran

Juhlavuoden näyttelykesässä
monipuolista tarjontaa EteläPohjanmaalla

Juhlavuoden kesä kutsuu tutustumaan
maakuntamme monipuolisiin ja upeisiin

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuonna

näyttelyihin.

1982 syntyneet tai sitä nuoremmat Etelä-

Visuaalisia elämyksiä näyttelyissä tarjoavat

Pohjanmaan maakunnassa asuvat tai

maalaukset, veistokset, valokuvat, käsityöt

sieltä kotoisin olevat kuvataiteilijat tai

sekä mestareilta että

kuvataiteilijan ammattiin opiskelevat.

harrastelijataiteilijoilta.

Kilpailuun voi osallistua kaikilla
kuvataidelajeilla. Kilpailuaika päättyy
31.7.2017, joten vielä ehtii osallistua.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Seinäjoella panostetaan täysillä
ikäihmisten kulttuuripalveluihin
Seinäjoen kaupungin palveluksessa on aloittanut
ikääntyneiden kulttuuripalveluiden koordinaattori.
Koordinaattori on kahden toimialan, kulttuuri- ja
ikääntyneiden palveluiden, yhteinen työntekijä.
Toimi on toinen laatuaan Suomessa, vain Helsingissä
ikäihmisten kulttuuripalveluiden koordinaatio on
järjestetty samalla tavalla. Toimeen on valittu
sosiokulttuurisen työn ammattilainen,
kulttuurituottaja (AMK) Satu Kokkoniemi.
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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