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Ehdota Oulun Suomi 100 -juhlatekoa ja voita palkinto
Ensi vuodesta on tulossa sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, kun itsenäinen Suomi täyttää 6.12.
kunnioitettavat sata vuotta. Juhlavuoden teema on Yhdessä: juhlavuoden tekemiseen ja ohjelmaan voivat
osallistua kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät.
Oulussa etsitään nyt ehdotuksia 100-vuotiaan Suomen kunniaksi toteutettavasta juhlateosta. Se voi
koskettaa mitä vain elämän ja yhteiskunnan osa-aluetta, se voi olla pieni tai suuri, aineellinen tai aineeton.
Juhlateon tulisi kuitenkin hyödyttää ja ilahduttaa mahdollisimman monia ja monenlaisia oululaisia, ja kestää
aikaa niin, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia siitä. Oulun kaupunki toteuttaa juhlateon vuoden 2017
aikana.
Ehdota siis juhlatekoa 15.9.2016 mennessä tällä lomakkeella. Kaikkien ehdotuksen jättäneiden kesken
arvotaan Oulu-tuotepaketti.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Heli Metsäpelto, heli.metsapelto @ouka.fi, 044 703 7554.

Etsitään 10–12-vuotiaita runoraatilaisia
Pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla järjestetään Lasten runoraati ke 10.8. yhteistyössä Huutomerkki
ry:n kanssa. Runoraatiin tarvitaan kuusi 10–12-vuotiasta koululaista. Runoraadissa arvioidaan kotimaisia
lastenrunoja. Raadin jäsenet kertovat oman mielipiteensä ja antavat pisteet seitsemälle kotimaiselle
lastenrunolle. Palkkioksi runoraadissa toimimisesta on luvassa elokuvalippu.
Yhteydenotot: Jenni Kemppinen, jenni.kemppinen @ouka.fi, p. 08 558 47342.

Valvesalissa vapautunut muutamia päiviä elo-syyskuussa 2016
Mikäli etsitte paikkaa tapahtumallenne, projektillenne tai esityksellenne, niin Valvesalista on vapautunut
muutamia päiviä elo- ja syyskuussa. Valvesali on kulttuuritalo Valveen tapahtumatiloista suurin ja soveltuu
kooltaan, äänentoistoltaan ja valotekniikaltaan teatteri- ja tanssiesitysten, konserttien, luentojen ja monien
muiden tapahtumien paikaksi. Katsomopaikkoja on 138, ilman katsomoa yleisön maksimimäärä on 500
henkeä, koko 300 m2. Sali sijaitsee talon 1. kerroksessa, katutasossa ja sisäänkäynti tapahtuu kulttuuritalo
Valveen pääovesta Hallituskatu 7:ssä.
Tiedustelut: Kulttuurituottaja Pauliina Eronen, pauliina.eronen @ouka.fi, 044 703 7545

Osallistavan taiteen tuotannon valmennus
Hyvinvoinnin välitystoimisto (HVVT) on Turun ja Jyväskylän seuduilla sekä Kaakkois-Suomessa toimiva ESRrahoitteinen valtakunnallinen osaamis-, innovaatio- ja välitysverkosto, jossa toimivat taiteilijat, tuottajat
sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. HVVT järjestää kaksi osallistavan taiteen tuotannon valmennusta
kulttuuri- ja sote-alojen ammattilaisille lukuvuosina 2015–2016 ja 2016–2017. Tatu ja Sote – taiteen
tuotanto hyvinvointityössä -valmennuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta
näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen
hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda kestävää liiketoimintaa.

HVVT:n seuraava koulutushaku päättyy 31.8.2016. Valmennus on ilmainen osallistujalle ja se on suunnattu
henkilöille, joilla on työkokemusta taiteen, kulttuurituotannon tai sosiaali- ja terveysalan kentiltä. Aiempaa
kokemusta osallistavasta taiteesta ei vaadita.
Lisätietoja: www.hvvt.fi/valmennus

Kaupunkifestivaali Oulun Päivät alkaa viikonloppuna
Kaupunkifestivaali Oulun Päivät alkaa perjantaina 17.6. ja kestää aina sunnuntaihin 10.7. asti.
Avausviikonloppuna varsinkin kauppatorille on keskittynyt tapahtumia. Aittatorilla on perjantaina 17.6. K50 -festivaali tähtiesiintyjineen ja Kahvilamaksiinissa alkaa Tori-Folk. Lauantaina 18.6. ohjelmassa on Ouhoi!
Merifestivaali, jonka päätapahtumapaikkana on torinranta, Kiikeli, Linnansaari ja myös kauppatori.
Kauppatorilla on ensimmäistä kertaa kalamarkkinat Ouhoi! Merifestivaalin Oulun Päivien yhteydessä.
Kalatori on avoinna lauantaina ja sunnuntaina. Rotuaarilla lauantai-iltapäivän ohjelmassa on mm.
Pelastakaa terva -tapahtuma ja sen jälkeen klo 16.00 alkaen Qstock Goes Fashion -muotinäytös, jossa
saadaan esimakua kesän Qstock-tyylistä.
Oulun Päivien ensimmäiselle viikonlopulle ajoittuvat mm. Pikipop, lättäajelut, ja muu Pohjois-Pohjanmaan
rautatieyhdistyksen ohjelma, elokuvaesitykset Studiossa, useampikin näyttely ja Puolivälinkankaan
vesitornin avoimet ovet sekä Jäälissä JRC Kyläjuhla. Sunnuntaina 19.6. on klo 14.00 Otto Karhin puiston
virallinen avajaistapahtuma, joka käynnistää kesäisten puistoissa pidettävien Puistopiknik-tapahtumien
sarjan.
Oulun Päivien keskeinen toiminta-ajatushan on, että yhdistykset, laitokset, virastot, yritykset sekä
yksityishenkilöt, niin alansa harrastajat kuin ammattilaisetkin, voivat esitellä omaa osaamistaan ja
tekemistään. Kaikki halukkaat tahot voivat vuosittain tarjota omia tapahtumiaan Oulun Päivien ohjelmaan
ja esittää ideoitaan järjestelyvastaaville. Olemme jälleen saaneet monien toimijoiden avulla kokoon
monipuolisen kaupunkifestivaalin yleisölle. Kiitos kaikille mukanaolijoille!
Koko vuoden 2016 Oulun Päivien ohjelma: www.ouka.fi/oulunpaivat
Tiedustelut: Vesa Pynttäri, tapahtumakoordinaattori, p. 0447031130, vesa.pynttari @ouka.fi
**********
Seuraava uutiskirjeemme lähetetään viikolla 33 elokuussa. Jos haluatte tiedottaa muille kulttuurikentän
toimijoille projekteistanne, hankkeistanne, etsitte yhteistyökumppaneita, tapahtumatuottajia ym., niin
ottakaa yhteyttä. Myös kohdennettu tiedottaminen esim. jonkun tietyn taiteenalan toimijoille on
mahdollista.
Lisätietoja: Tiedottaja Marjatta Savolainen, 044 703 7552, marjatta.savolainen @ouka.fi

