Kulttuuri- ja tapahtumauutisia 6/2016
Lasten kulttuurikaupunki Oulu – oma merkki ja viikonlopputakuu
Lasten kulttuurikaupunki Oulu kokoaa kaupungin laajan lastenkulttuuritarjonnan ja -toiminnan yhteisen
merkin alle.
Syyskuun toisesta viikonlopusta alkaen oululaiset lastenkulttuuritoimijat lupaavat laadukasta
lastenkulttuuria jokaiseen viikonloppuun! Lasten kulttuurikaupunki Oulu -avajaisia juhlitaan mm. koko
perheen tapahtumapäivän ja lastenkonsertin (Pikku Papun Orkesteri) merkeissä kulttuuritalo Valveella
sunnuntaina 11.9. klo 13–16. Siitä eteenpäin kaikkien toimijoiden käytössä ovat myös uudet, tietoa ja
toimintaa kokoavat verkkosivut www.lastenkulttuurioulu.fi. Sivuilta tulee löytymään
tapahtumapoimintojen lisäksi käyntikohteita, toimijoita ja harrastusmahdollisuuksia.
Lisätietoja: Johtava kulttuurituottaja Katri Tenetz, katri.tenetz @ouka.fi, 044 703 7544

Suomi 100 -ystävämessut 23.9.
Haetko inspiraatiota omalle juhlavuoden hankkeelle, kumppania toteutukseen, apua viestintään tai tietoa
valtakunnallisista hankkeista? Tule verkostoitumaan ja rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan Suomi 100 ohjelmaa muiden juhlavuoden tekijöiden kanssa. Valtakunnallisista hankkeista mukana ovat ainakin
Syödään yhdessä, Luonnon päivät, Tulevaisuuden kuusi, 100 tasa-arvotekoa, Naisten ääni verkkojulkaisu,
Koko Suomi tanssii, Monikulttuurinen itsenäisyys, Unelmat liikkeelle.
Pohjois-Pohjanmaan Suomi 100 -ystävämessut pidetään pe 23.9. klo 12–16 Pohtossa (Vellamontie 12).
Ilmoittaudu 19.9. mennessä tämän linkin kautta. Ennen messuja yleisöllä on mahdollisuus seurata
valtakunnallista Suomi 100 -tiedotustilaisuutta klo 10–11. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Lisätietoja aluekoordinaattoreilta:
Heli Metsäpelto, heli.metsapelto @ouka.fi, 044 703 7554 (Oulu)
Auli Suorsa, auli.suorsa @pohjois-pohjanmaa.fi, 050 3868 443 (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Oulun kaupunki etsii Suomi 100 -juhlavuoden juhlatekoa
Oulun kaupunginhallituksen asettama juhlatoimikunta etsii ehdotuksia Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi
toteutettavasta juhlateosta. Oulun kaupungin toteuttaman juhlateon tulisi koskettaa mahdollisimman
montaa eri-ikäistä oululaista. Juhlateon tulisi kestää aikaa ja suuntautua tulevaisuuteen siten, että
tulevatkin sukupolvet voivat päästä tästä osallisiksi. Juhlateko voi olla miltä vain elämän tai yhteiskunnan
eri osa-alueelta. Juhlateko toteutetaan vuoden 2017 aikana. Kuntalaisten on mahdollista jättää ehdotuksia
Suomi 100 -juhlateoksi osoitteessa www.ouka.fi/oulu/suomi100/suomi100-teko. Ehdotuksia kerätään
15.9.2016 saakka.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Heli Metsäpelto, heli.metsapelto @ouka.fi, 044 703 7554.
www.ouka.fi/suomi100

Valveen ja Syke-talon gallerioiden vapaiden näyttelyaikojen haku käynnissä
Valvegallerian, Valveen kahvila Konst o. Delin näyttelytilan ja Kiimingissä sijaitsevan Galleria Oskari
Jauhiaisen näyttelytilan vuoden 2017 näyttelyaikojen haku on käynnissä 30.9.2016 saakka. Näiden
näyttelytilojen vuoden 2017 näyttelykalentereita suunnitellaan parhaillaan ja näyttelyaikoja voi hakea
vapaamuotoisella hakemuksella. Valvegalleriaa vuokrataan noin kuukauden mittaisiksi jaksoiksi
hakemusten perusteella hintaan 18 €/vrk, muita näyttelytiloja maksutta.
Lisätietoja näyttelytiloista ja näyttelyaikojen haun ohjeistus
Lisätietoja: Valvegalleria ja kahvila Konst o. Delin näyttelytila - kulttuurituottaja Pauliina Eronen, p. 044 703
7545, pauliina.eronen @ouka.fi
Galleria Oskari Jauhiaisen näyttelytila - kulttuurituottaja Ville-Mikko Sikiö, Valveen alueelliset
kulttuuripalvelut, 050 388 6982, ville-mikko.sikio @ouka.fi
www.kulttuurivalve.fi

Pohjois-Pohjanmaan matkailuparlamentti Raahessa
Pohjois-Pohjanmaan perinteinen matkailuparlamentti järjestetään tänä vuonna Raahessa 8.–9.9.
Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitalossa. Parlamentin pääteemana on matkailun vetovoiman
lisääminen.
Ensimmäisenä päivänä keskitytään kansainvälistymiseen, sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin; Millaista
nostetta matkailu voi saada kilpailuvoitosta (Raahen saaristo vuoden retkikohde) tai suurhankkeista,
millaisia kehittämistoimenpiteitä matkailussa tehdään valtakunnallisesti ja myös paikallisesti
kansainvälistymisen eteen, mikä ulkomaalaista matkailijaa viehättää Suomessa? Viimeiseen kysymykseen
etsimme vastausta päivän juontajan Roman Schatzin kanssa. Toisena päivänä luodaan katsaus matkailun
tilaan Pohjois-Pohjanmaalla mm. aluetalouden näkökulmasta ja matkailualueiden edustajien itsensä
kertomana. Kaikki matkailun kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!
Kutsu, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
**********
Seuraava uutiskirjeemme lähetetään viikolla 38 syyskuussa. 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

