Kulttuurin Momentum on nyt!
Etelä-Pohjanmaan liitto julkaisee uuttaa Kynäälyjä -blogia internetsivuillaan. Kirjoitusvuorossa on liiton
kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja, joka kirjoittaa kulttuurin merkityksestä kunnille.
LUE LISÄÄ >>

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -seminaari 26.1.2016 Vaasassa
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen 1. vuoden päätösseminaari järjestetään Vaasassa 26.1.2016
otsikolla Hyvinvoinnin tulevaisuus on kulttuurinen. Yksi seminaarin puhujavieraista on Hoivakodit
kuntoon -sarjasta tuttu Anna Pylkkänen, joka kertoo hyvinvoinnin tulevaisuudesta ikääntyvässä
yhteiskunnassa. LUE LISÄÄ >>
NoVA - Nordic Visual Studies and Art Education
Haku Aalto yliopiston kansainväliseen taiteen maisteri -ohjelmaan on alkanut. Hakuaika 1.12.201515.1.2016. LUE LISÄÄ >>
Ehdota artikkelia vuoden 2016 Kotiseutu-vuosikirjaan
Vuosikirjan teemana on "kotiseutu eri elämänvaiheissa". Ehdotettujen artikkelien toivotaan liittyvän
kotiseutuun ja kotiseututyöhön eri elämänvaiheiden näkökulmasta. Artikkeliehdotuksia voi jättää
perjantaihin 15.1.2016 asti. LUE LISÄÄ >>
Uusi eMuseo palvelu; Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan paikallismuseot mobiileiksi ensimmäisinä
Suomen Kotiseutuliitto on avaamassa uuden eMuseo-mobiilisovelluksen, jonka avulla museo-opas on
aina paikalla. Palvelun myötä syntyy internetsivusto, joka tuo paikallismuseot kaikkien ulottuville. LUE
LISÄÄ >>

Aineeton kulttuuriperintö Pohjanmaalla -seminaarin materiaalit
Museoviraston aineeton kulttuuriperintö Pohjanmaalla -seminaari järjestettiin Seinäjoella 25.11.
Luennon materiaalit löytyvät aineettoman kulttuuriperinnön internetsivuilta TÄÄLTÄ >>
Kulttuurisen vanhustyön soveltava taide- ja kulttuuritoiminta
Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut kokeilee kulttuurisen vanhustyön kehittämisprojektissa
ostopalveluiden hankintaa tarjouspyynnön kautta. Hankinnan kohteena ovat taiteen ja kulttuurin
ammattilaisten tuottamat palvelukeskuksiin räätälöidyt ostopalvelut. KATSO LISÄÄ >>
North Cultitude 62/63 verkoston tapaaminen ma 4.1.2016 klo 13.00
Verkosto kutsuu taiteen ja kulttuurin toimijoita symposiumiin, missä on mahdollisuus tavata
vertaisiaan, jakaa ideoita ja kertoa omasta toiminnasta sekä löytää yhteistyökumppaneita muista
pohjoismaista. Tapahtumapaikka: Levoninkatu 2 (2. krs), 65200 Vaasa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
jimmy.pulli@minedu.fi

Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokous pidettiin 16.12.2015
Tutustu kokouksen esityslistaan ja aikanaan pöytäkirjaan TÄÄLLÄ >>

AJANKOHTAISIA AVUSTUKSIA & HAKUJA
Vuoden museo ja Vuoden museojulkaisu -palkinnot haettavissa 31.12.2015 asti
LUE LISÄÄ >>

OKM:n muut avustukset
o
o
o
o
o

Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet. Hakuaika 31.12. asti LUE LISÄÄ >>
Avustukset liikenne- ja viestintäalan museoille. Hakuaika 31.12. asti LUE LISÄÄ >>
Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla.
Hakuaika 15.1.2016 asti LUE LISÄÄ >>
Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa. Hakuaika 18.1.2016 asti LUE LISÄÄ >>
Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpano. Hakuaika 29.1.2016 asti LUE LISÄÄ >>

Katso kaikki OKM:n kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset TÄÄLTÄ >>
Suomen Kulttuurirahasto
Maakuntarahastojen hakuaika 10.1.-10.2.2016 LUE LISÄÄ >>
Taiteen Edistämiskeskus
Matka-apurahat. Hakuaika 8.1.2016 asti LUE LISÄÄ >>
Pohjoismaisen kulttuuripisteen kulttuuritukiohjelmien haku
NORDBUK-tukiohjelma avautuu 29.12. katso tämä ja muut alkuvuodesta avautuvat haut TÄÄLTÄ >>
Katso myös:
Musiikin edistämissäätiö >>

Etelä-Pohjanmaan Suomi 100 tapahtumalle

Vuoden nuoren eteläpohjalaisen taiteilijan,

on auennut internetsivustot Etelä-

Ville Vuorenmaan näyttely on esillä

Pohjanmaan liiton sivujen alla, sekä

aluetaidemuseo Nelimarkka-museossa

Facebookissa! Molemmista osoitteista

helmikuun puoleenväliin saakka.

löydät ajankohtaista tietoa tapahtumasta!
Tutustu sivuihin alla olevien linkkien kautta.

LUE LISÄÄ >>

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

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