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Ajankohtaisia avustuksia ja hakuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin ovat
haettavissa. Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko
maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla. Avustuksella poistetaan palveluiden
käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Hakuaika päättyy
15.2.2018 klo 16.15. Lisätietoja hausta

Museovirasto
Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin ovat haettavissa.
Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta
kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon
tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen
osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Museovirasto painottaa hankkeita,
jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä
uudenlaisia yhteistyömuotoja. Avustusten hakuaika päättyy 31.1.2018 kello 15.00. Lisätietoja hausta

Taiteen edistämiskeskus
Haettavissa alkuvuodesta on apurahoja
- Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat 2.1. – 31.1.2018
- Kuvataiteen näyttöapurahat taiteilijoille 2.1. – 31.1.2018
- Alueiden kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 15.2.–15.3.2018
- Alueiden työskentelyapurahat taiteilijoille 15.2.–15.3.2018
- Lastenkulttuurin kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 15.2.–15.3.2018
Lisätietoja apurahoista täältä

Suomen Kulttuurirahasto
Maakuntarahastojen hakuaika on 10.1.‒10.2.2018.
Apurahojen painopistealueet ja oheistukset löydät lähempänä hakua Etelä-Pohjanmaan rahaston
sivuilta. Lisätietoja maakuntarahastojen hausta täältä.

Alfred Kordelinin säätiö
Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää
apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja
teknologisiin innovaatioihin. Hakuaika on 1.-31.1.2018. Lue lisää
Kulttuurilautakunnan viimeisimpään kokouspöytäkirjaan pääset TÄSTÄ>>

Tapahtumatiedot jaettavissa
epkalenterista sinunkin
kalenteriisi

Heidi Katajamäen näyttely
Nelimarkka-museolla
16.12.2017–18.2.2018

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterin

Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija

tiedot ovat nyt jaettavissa muihinkin

2017 -kilpailun voittajan, Heidi Katajamäen

sähköisiin kalentereihin Linked events -

näyttely Levotonta maata on esillä

tapahtumarajapinnan kautta.

Nelimarkka-museolla.

Halutut tapahtumatiedot haetaan Linked

Näyttelyssä on esillä teoksia, jotka ovat

events -tietokannasta hakusanojen, kuten

syntyneet Katajamäen kuvataiteilijaksi

paikkakunnan ja tapahtumaluokan

valmistumisen jälkeen. Yksittäisten teosten

avulla.Etelä-Pohjanmaan

lisäksi installaatio rakentuu suoraan

tapahtumakalenteri löytyy

Nelimarkka-museon tiloihin.

osoitteesta www.epkalenteri.fi.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Rauhallista joulun aikaa ja onnea
vuodelle 2018!
Terveisin Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuritiimi:
Marjatta Eväsoja, Kansainvälistymis- ja
kulttuurijohtaja
Tuija Ahola, Kehittämissuunnittelija
Hanna Hangasluoma, kulttuurisihteeri
Etelä-Pohjanmaan liiton toimiston on suljettu
23.12.2017–3.1.2018 välisen ajan.
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