Kulttuurin uutiskirje uudistui samaan aikaan Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivujen kanssa! Tutustu
myös sivuston kulttuuri -osioon, uudistuksen myötä aiemmin ylläpitämämme Kulttuuriportaali poistui
käytöstä. Uudistunut kulttuurin uutiskirje on mahdollista tilata nyt myös verkkolomakkeella! Tilaa
uutiskirje.

Hyvinvointia kulttuurista 12 kuntapilotin voimin
Kolmen pohjalaismaakunnan yhteishanke Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja on kehittämässä
maakuntien alueelle uusia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja. Hankkeen keskeisenä
kohderyhmänä ovat kunnat, joiden kanssa yhteistyössä käynnistetään kuluvan kevään aikana 12
pilottihanketta. Nämä pilottihankkeet on nyt valittu. LUE LISÄÄ >>
Uudet läänintaiteilijat
Pohjanmaan taidetoimikunnalla on kaksi uutta, maaliskuussa työnsä aloittanutta läänintaiteilijaa,
pohjoismaisen yhteistyön läänintaiteilijana Jimmy Pulli ja valokuvataiteen läänintaiteilijana Jenni Latva.
Lahjoita lukuhetki -toimintamalli palkintofinaalissa
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeen Lahjoita lukuhetki -toimintamalli
on valittu tänä vuonna THL:n TERVE-SOS-palkintokilpailun finaaliin. LUE LISÄÄ >>
Museokortti otettiin käyttöön 5.5.
Museokortti mahdollistaa vuoden mittaisen kulttuurimatkan lähes 200 museokohteeseen 54 eurolla.
Mukana on eteläpohjalaisista museoista Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseo, Lapuan Taidemuseo,
Nelimarkka-museo ja Suojeluskunta & Lotta Svärd -museo. LUE LISÄÄ >>

Etelä-Pohjanmaan X rakennusperintökilpailu
Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys järjestää Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa
rakennusperintökilpailun, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja palkita eteläpohjalaisia hyvin
säilyneitä tai mallikelpoisesti korjattuja rakennuksia. Kilpailuun voi osallistua 27.5. asti. LUE LISÄÄ >>
Museovirasto ja valtio jakoivat avustuksia
Museovirasto jakoi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2015. Avustusta myönnettiin 132
museolle yhteensä 599 350 euroa. Myös valtio jakoi huhtikuussa 4,7 miljoonaa taide- ja
kulttuuritapahtumille. LUE LISÄÄ >>
Creative Business Cup Finland
Onko sinulla maailman paras luovaan osaamiseen liittyvä bisnesidea? Ota osaa karsintakilpailuun
31.5.2015 saakka. LUE LISÄÄ >>
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokous pidettiin 12.5.2015
Tutustu kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan täällä >>
Ota koppi kulttuurista!
Touko-kesäkuun kulttuurikalenteri on ilmestynyt! Pääset katsomaan kulttuurikalenteria täällä >>
Heinä-elokuun kalenteriin tiedot tulee ilmoittaa 31.5.2015 menneessä osoitteessa
http://tapahtumat.ilkka.fi

Ajankohtaisia avustuksia & hakuja
OKM
Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet, hakuaika 29.5.2015.Katso kaikki Opetus- ja
kulttuuriministeriön avustusmäärärahat täällä >>
Leader -haku on auki!
Leader hanke- ja yritystuet tulivat hakuun 11.5. Lisätietoja rahoituksesta antavat Etelä-Pohjanmaan
Leader ryhmät: Aisapari ry, Kuudestaan ry, Liiveri ry ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry.
Fiiliksestä fyrkkaa
Tutustu myös Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan ja siihen liittyvään Luova raha on the road kiertueeseen. Kiertue starttasi 12.5. Seinäjoelta, mutta mukaan ehtii vielä muilla paikkakunnilla!

Ilmajoen musiikkijuhlilla tänä vuonna mm.
Elämälle - Ooppera Oskar Merikannosta,
Mallaskosken Panimoravintolan
teatteriterassilla ensi-iltansa 12.6. saava
Hei me revyytellään! on aikuiseen makuun

Juhlakonsertti - solistina Karita Mattila,
Komiat Pirot, Grease-musikaali.
(Kuva: Heikki Tuuli)

sopiva revyy, jossa kyytiä saavat niin
julkisuuden henkilöt kuin ajankohtaiset
ilmiöt. (Kuva: Mirella Pekkonen)

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Prosentti taiteelle -hanke järjestää taiteilijoille ja
muotoilijoille suunnattuja koulutuspäiviä, joiden
tavoitteena on parantaa ammattilaisten edellytyksiä
osallistua julkisen taiteen tilausteoksiin, kuten
prosenttiperiaatekohteisiin.
LUE LISÄÄ JA
ILMOITTAUDU
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