Ystävyyskuntatoiminta nykyaikaan -seminaari 18.11. Seinäjoella
Seminaari ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä, onnistuneista esimerkeistä sekä sen
mahdollistavasta rahoituksesta. LUE LISÄÄ & ILMOITTAUDU 10.11. MENNESSÄ! >>
Elävä kulttuuriperintö Pohjanmaalla -seminaari 25.11.2015 Seinäjoella
Mitä elävää perintöä on Pohjanmaalla? Mitä ja miten perinteitä voidaan parhaiten vaalia ja välittää
eteenpäin? Minkälaisia kohteita Suomen tai Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon voisi
hakea? LUE LISÄÄ & ILMOITTAUDU 18.11. MENNESSÄ! >>
Matkailun kansainvälistyminen Etelä-Pohjanmaalla -seminaari 27.11. Seinäjoella
Seminaarissa esitellään matkailun kansainvälistymisen ASKELMERKIT Etelä-Pohjanmaalla v. 2016 - 2018
-toimintasuunnitelma. OHJELMA & ILMOITTAUTUMINEN >>
Taiteen edistämispäivänä 1.12. keskustellaan taiteesta ja kulttuurista
Taiteen edistämiskeskus haastaa museot, orkesterit ja teatterit valaisemaan toimitilansa katukuvassa ja
tekemään vahvoja kannanottoja taiteen ja sen saavutettavuuden puolesta. Lisätietoa tapahtumasta
lähemmin Taiken sivuilta TÄÄLTÄ >>

Kuinka elää kuvataiteella -koulutuspäivä Isossakyrössä 7.12.
Koulutuspäivän teemoina ovat mm. työn tekemisen eri muodot, eri toimintamuotojen verotus, uudet
yrittämisen muodot, oman osaamisen tuotteistaminen, sosiaaliturva, työttömyys, eläke, jne. Koulutus
on ilmainen. LUE LISÄÄ >>
Alvar Aalto and Design in Seinäjoki valittiin kulttuurimatkailun TOP10 kärkituotteiden joukkoonLUE
LISÄÄ KILPAILUSTA >> Alvar Aalto and Design in Seinäjoki -paketin voi ostaa Etelä-Pohjanmaan
Matkailusta >> tai Hotelli Almasta >>
Suositut Lasten yliopiston luennot alkavat jälleen Seinäjoella
7.11. "Tämä ei ole Muumi!"
12.12. Taikoja ja rohtoja

LUE LISÄÄ LUENNOISTA >>

XVII Suomalais- venäläinen kulttuurifoorumi Tampereella 2016
Suomalais- venäläinen kulttuurifoorumi on suomalaisten ja venäläisten käytännön kulttuuritoimijoiden
yhteistyökanava, jossa voidaan tunnustella tai suunnitella yhteisiä kulttuurihankkeita. Foorumi sopii
niin kulttuurialan oppilaitosten kuin esim. lastenkulttuurin ja muiden kulttuurityötä tekevien yhteisöjen
ja viranomaisten yhteistyön aloituspaikaksi. Foorumin kautta yhteistyökumppanit voivat etsiä toisiaan
kielimuurista välittämättä, sillä kaikki hanke-ehdotukset ja vastaukset käännetään. LUE LISÄÄ >>
Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017
Itsenäisyyyden satavuotisjuhlavuosi on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Valtioneuvoston kanslia
on asettanut Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen, joka koordinoi ja organisoi
valmisteluja. Etelä-Pohjanmaan juhlavuoden koordinaattoriksi on nimetty kehittämissuunnittelija Tuija
Ahola Etelä-Pohjanmaan liitosta. Häneen voitte olla yhteydessä Suomi 100 -ohjelmatyöhön liittyen
(tuija.ahola@etela-pohjanmaa.fi, 050 5378 071). Joulukuun uutiskirjeessä lisää Etelä-Pohjanmaan
ohjelmatyöstä. Juhlavuodesta lisää TÄÄLLÄ >>
Kotiseutuliitto haastaa museot Suomi 100 -juhlavuoteen yhdellä esineellä
Kotiseutuliitto haastaa kaikki maamme sadat kotiseutumuseot kertomaan itsenäisen Suomen tarinaa
yhden esineen kautta - yhdessä! LUE LISÄÄ >>
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokous pidettiin 3.11.2015
Tutustu kokouksen esityslistaan ja aikanaan pöytäkirjaan TÄÄLLÄ >>
AJANKOHTAISIA AVUSTUKSIA & HAKUJA

Vuoden museo ja Vuoden museojulkaisu -palkinnot haettavissa 31.12.2015 asti
LUE LISÄÄ >>
OKM: Turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen ja aktivoimiseen tarkoitetut valtionavustukset
Avustusten hakuajat päättyvät 20.11. tai 30.11. LUE LISÄÄ >>

OKM:n muut avustukset
o
o
o
o
o
o

Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta. Hakuaika 16.11. asti LUE LISÄÄ >>
Valtakunnalliset museo- ja kulttuuriperintöalan järjestöt. Hakuaika 16.11. asti LUE LISÄÄ >>
Taiteenalojen tiedotuskeskusten toiminta ja ulkomaille suunnatut kulttuurilehdet. Hakuaika
27.11. asti LUE LISÄÄ >>
Rauhantyön edistäminen. Hakuaika 27.11. asti LUE LISÄÄ >>
Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta. Hakuaika 27.11 asti LUE LISÄÄ >>
Avustukset liikenne- ja viestintäalan museoille. Hakuaika 31.12. asti LUE LISÄÄ >>

Katso kaikki OKM:n kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset TÄÄLTÄ >>
Taiteen Edistämiskeskus
o

Matka-apurahat. Hakuaika 30.11. asti LUE LISÄÄ >>

Marras-joulukuussa Sibeliuksen 150juhlavuotta muistetaan useilla konserteilla.
17. 11. Kaija Saarikettu ja Teppo Koivisto
esittävät Sibeliuksen teoksia viululla ja
pianolla Sibelius nyt! -konsertissa Seinäjokisalissa. 10.12. Sväng plays Sibelius konsertissa huuliharppukvartetti Sväng
tulkitsee Jean Sibeliuksen suuria
orkesteriteoksia ainutlaatuisessa Kalevan
navetassa.

Kilpailun voittajaksi tuomaristo valitsi
yksimielisesti kuuden finalistin joukosta
lapualaissyntyisen Ville Vuorenmaan.
Hänestä tuli näin ensimmäinen vuoden
nuori eteläpohjalainen taiteilija. EteläPohjanmaan liiton verkkosivuilla järjestetyn
yleisöäänestyksen voitti
alajärveläissyntyinen Mari Hallapuro.

Kuva: Sväng

Voittaja ja yleisön suosikki julkistetteiin
maakuntajuhlassa Jalasjärvellä 29.10.2015.

KATSO NÄMÄ JA MUUT KONSERTIT &
KULTTUURITAPAHTUMAT MARRAS-JOULUKUUN
KULTTUURIKALENTERISTA! >>

LUE LISÄÄ >>
Katso myös:
EPLIITTO.FI/VUODEN_NUORI_TAITEILIJA

Terveisin Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Riitta Suomalainen, Va. kulttuurisihteeri
Yhteystiedot
Seuraava kulttuurin uutiskirje ilmestyy joulukuussa.
Kuva: Jari Ratilainen
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