Kulttuurikavereita haetaan Kauhavalla, Lappajärvellä ja Evijärvellä
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeessa etsitään taiteesta, kulttuurista ja mukavasta
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita miehiä ja naisia kulttuurikavereiksi. Ajatuksena on tarjota apua niille,
joille kulttuuritapahtumaan tai kunnissa tarjolla oleviin kulttuuri- ja taidepalveluihin osallistuminen on
vaikeaa. Mukaan voi ilmoittautua Kauhavan, Lappajärven ja Evijärven kirjastoissa, sekä Aijjoos hankkeen toimistolla Kauhavalla. LUE LISÄÄ >>
Valtakunnallinen eteläpohjalainen kansanlaulukilpailu
Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry järjestää yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston ja
Suomen Kansanmusiikkiliiton kanssa valtakunnallisen eteläpohjalaisen kansanlaulukilpailun, jonka
teemana on eteläpohjalaiset kansanlaulut. Ilmoittautuminen 17.6. asti. LUE LISÄÄ >>
Venäjänkielinen kulttuurimatkailuopas on ilmestynyt
Etelä-Pohjanmaan matkailu on julkaissut venäjänkielisen kulttuurimatkailuoppaan "Voiman ja
menestyksen lakeudet". Etelä-Pohjanmaan matkakohteiden ja tapahtumien lisäksi oppaassa on esitelty
myös eteläpohjalaisia perinteitä. Esitteen pääsee lataamaan TÄÄLLÄ >>
Entisöity Aallon kirjastotalo avattiin 28.5. Seinäjoella
Aallon kirjastotalon remontti on valmistunut. Alvar Aallon kirjasto eli vanha kaupunginkirjasto valmistui
60-luvun puolivälissä osaksi Aalto-keskusta, mutta jo 70-luvulla se kävi ahtaaksi. Nyt kirjasto on
palautettu Alvar Aallon suunnitelmien mukaiseksi uuden Apila -kirjaston valmistuttua. Lue lisää TÄÄLLÄ
>> ja TÄÄLLÄ >>
Etelä-Pohjanmaan rahasto jakoi apurahoina 1 023 000 €
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahajaon erityisiä painopistealueita olivat

vuonna 2015 lasten ja nuorten kulttuuri, alueen elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat hankkeet sekä
paikallismuseoiden toiminnan elävöittäminen Muuttuva Museo -teemahaulla. LUE LISÄÄ >>
Museovirasto jakoi avustuksia
Museovirasto on jakanut avustukset rakennusten entistämiseen ja muinaisjäännösten hoitoon, kaikki
avustuksen saajat täällä >>. LUE LISÄÄ >>
Ota koppi kulttuurista!
Heinä-elokuun kulttuurikalenteri julkaistaan Ilkassa kuun vaihteessa. Touko-kesäkuun
kulttuurikalenteria ehdit siihen asti katsella täällä. Syys-lokakuun kalenteriin tiedot tulee ilmoittaa
5.8.2015 mennessä osoitteessa http://tapahtumat.ilkka.fi
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokous pidettiin 5.6.2015
Tutustu kokouksen esityslistaan ja aikanaan myös pöytäkirjaan TÄÄLLÄ >>
Pro Etelä-Pohjanmaa 2/2015
Uusi Pro Etelä-Pohjanmaa on ilmestynyt, lehden pääsee lukemaan TÄÄLLÄ >>
AJANKOHTAISIA AVUSTUKSIA & HAKUJA
OKM
Valtionosuuden piirissä olevat valtakunnalliset tai alueellisesti merkittävät teatterit tai orkesterit ja
teattereiden tai orkestereiden kehittämishankkeet. Hakuaika 31.8. asti. LUE LISÄÄ >>
Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu. Hakuaika 1.9. asti LUE LISÄÄ>>
Pohjoismainen kulttuurirahasto
OPSTART on Pohjoismaisen kulttuurirahaston uusi "pika-apuraha", jolla halutaan helpottaa
pohjoismaisen yhteistyön virittelyä. Tuki on tarkoitettu taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheen
ideointiin ja verkostoitumiseen. LUE LISÄÄ >>
AVEK
Luovien alojen pk-yrityksille suunnattujen CreMA-avustusten hakuaika alkaa 1.8. ja päättyy 30.9.
CreMA on tarkoitettu luovien alojen yritysten monialaiseen tuotekehitystyöhön. LUE LISÄÄ >>
Muistathan syksyllä starttaavat haut! Esimerkiksi:
Koneen Säätiö >>
Museovirasto >>
Musiikin edistämissäätiö >>
Seurantalojen korjausavustus >>
Suomen Kulttuurirahasto >>
Taiteen edistämiskeskus >>

25.-28.6. Aaltoa & Aarioita, Alajärvi

Olethan tutustunut jo Etelä-Pohjanmaan

10.-12.7. Härmälääset häjyylyt, Alahärmä

kulttuuriesitteeseen 2015? Esitteestä

31.7.-1.8. Vanhan Paukun festivaali, Lapua

löydät runsaasti kesätekemistä; teatteria,

14.-15.8. Aukusti festivaali, Jalasjärvi

musiikkia, museoita, taidetta ja tapahtumia!

21.-23.8. Harrastajateatterikesä, Seinäjoki
LUE LISÄÄ
LISÄÄ TAPAHTUMIA

Terveisin Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
(lomalla 13.7.-16.8.)
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija (lomalla 6.7.-2.8.)
Riitta Suomalainen, Va. kulttuurisihteeri (lomalla 6.29.7.)
Yhteystiedot

Seuraava kulttuurin uutiskirje ilmestyy syyskuun alussa.
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