Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija 2016 -haku on auki!
Etelä-Pohjanmaan kuvataideverkosto järjestää kilpailun 1.5.-31.7.2016. Kilpailuun voivat osallistua
kaikki vuonna 1981 syntyneet tai sitä nuoremmat Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asuvat tai sieltä
kotoisin olevat kuvataiteilijat tai kuvataiteilijan ammattiin opiskelevat. LUE LISÄÄ >>
Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla - Vaasan tilaisuus 31.5.
TEM, opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY:t, Creative Finland ja AVEK järjestävät kevään 2016 aikana
aineetonta tuotantoa ja luovaa taloutta koskevia tilaisuuksia eri puolilla Suomea. LUE LISÄÄ >>

GalleriaGallerian näyttelyyn haku avoinna 30.6. asti
Seinäjoen keskustaan saapuu kesäksi pop-up galleriatila, joka haluaa antaa nykytaiteilijoille tilaisuuden
saada teoksiaan esille keskeiselle paikalle. TÄSSÄ, NYT -näyttely järjestetään 4.8.-26.8. ja näyttelyyn on
avoin haku 30.6. asti. Lisätiedot: Eetu Kevarinmäki (p. 0400 4833 81, eetu.kevarinmaki@gmail.com) ja
Iida Immonen (p. 040 4801 44, idaalina.immonen@gmail.com).
Ars Nova Botnica 2016
Ars Nova Botnica kutsuu kaikkia entisen Vaasan läänin alueella asuvia ja syntyneitä pohjalaisia
taiteilijoita ja kuvataideharrastajia osallistumaan Teuvan Kulttuuritalo Orrelassa 1.-29.7.2016
järjestettävään taidenäyttelyyn. Tämän vuoden teema on "Mielikuva". LUE LISÄÄ >>

Teatteria ja tanssia Keskikaupungin yössä Seinäjoen torilla 27.8.
Seinäjoen tori täyttyy harrastajaryhmien teatteri- ja tanssiesityksistä! Päivän ohjelmaa torilla koordinoi
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ja esiintymään voi ilmoittautua ihan mikä tahansa teatteri- ja
tassiryhmä. LUE LISÄÄ >>
Hae Suomen Taidetestaajat -hankkeen kulttuurikohteeksi
Hankkeessa jokaiselle 8. luokalle tarjotaan mahdollisuus kahteen valmiiksi sovittuun vierailuun. Toinen
suuntautuu omaan maakuntaan tai lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle Suomeen.
Kulttuurirahasto maksaa sekä matkat että pääsyliput. LUE LISÄÄ >>

Kulttuurirahasto jakoi yli miljoona euroa Etelä-Pohjanmaan tieteelle ja kulttuurille
Etelä-Pohjanmaan rahasto myönsi 57. vuosijuhlassaan ja apurahojen jakotilaisuudessa Vaasassa
15.5.2016 yhteensä 1089 500 euroa 126 apurahansaajalle. LUE LISÄÄ >>
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokous pidettiin 18.5.2016
Tutustu kokouksen esityslistaan ja aikanaan pöytäkirjaan TÄÄLLÄ >>

AJANKOHTAISIA AVUSTUKSIA & HAKUJA
Luova Eurooppa
o
o

Haku Luova Eurooppa -yhteistyöhankkeille aukeaa elokuussa
Webinaari Luovan Euroopan & Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoitusmahdollisuuksista to
16.6.
Lue lisää Luovan Euroopan kulttuurin uutiskirjeestä 4/2016 TÄÄLTÄ >>

OKM:n kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset
o

Valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja
orkestereille sekä teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeet (haku 31.8. asti).
Katso kaikki OKM:n kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset TÄÄLTÄ >>

ETELÄ-POHJANMAAN SUOMI 100 SIVUT >>
SUOMI 100 ETELÄ-POHJANMAALLA (FACEBOOK) >>

VUODEN NUORI ETELÄPOHJALAINEN
TAITEILIJA >>

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