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KIERTUEKALENTERI
MAALISKUU 2013

TEKIJÄ-hankkeessa uusi projektikoordinaattori
TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä -hankkeessa on 7.3.2013 aloittanut
projektikoordinaattorina Saara Moisio. Hänen tehtäviinsä kuuluu esittävän taiteen
kiertuesitysten ostajamarkkinoiden kartoittaminen. Kartoituksen tuloksena ostajatahot
kootaan tietokantaan, joka tulee vapaan kentän toimijoiden käyttöön. Moisio on
aiemmin työskennellyt mm. koordinaattorina Helsingin kansainvälisessä
balettikilpailussa ja Tanssin Liikekieli ry:ssä. Hän työskentelee yhdessä
kiertuekoordinaattorin kanssa Helsingissä TEKIJÄn Aleksanterinteatterin toimistolla.
Yhteystiedot:
Saara Moisio
projektikoordinaattori
+358 50 3186 883
saara.moisio@uta.fi

TEKIJÄ-hankkeen uunituore julkaisu Näkökulmia tasa-arvoon ja
johtajuuteen (toim. Satu-Mari Korhonen, Laura Pekkala & Maria
Salomaa) on nyt tilattavissa ja ladattavissa!
Julkaisu sisältää viisi artikkelia ja neljä lyhyempää case-tekstiä, joissa käsitellään tasaarvon ja johtajuuden nykytilaa sekä haasteita teatterialalla ja esittävän taiteen
organisaatioissa.
Julkaisu pohjautuu kahteen syksyllä 2012 järjestettyyn, johtajuus- ja tasaarvokysymyksiin keskittyvään seminaariin. Seminaareissa avattiin muuttuvan
toimintaympäristön haasteita, johtajien ja tuotannollisen henkilökunnan työnkuvien ja
titteleiden vastaavuutta, johtajuuden haasteita sekä tasa-arvoa esittävien taiteiden
kentällä.
TEKIJÄ-hanke kiittää lämpimästi julkaisun koostamiseen osallistuneita tahoja ja
henkilöitä sekä kaikkia seminaareissa ja keskusteluissa mukana olleita!

Rakastajat-teatteri: Paperittomat
1.3. & 8.3. Turun
Kaupunginteatteri
Teatteri Telakka: Kuningatarleikit
2.3. Hämeenlinnan Teatteri
10.3. & 11.3. Frami A, Seinäjoki
Satu Paavola /
Nukketeatterikeskus Poiju: 3D Dirty, Difficult and Dangerous
15.3. & 16.3. Tampereen Työväen
Teatteri
Teatteri Nirvana: Veitset leikkaa
ilman
19.3. Jyväskylän
kaupunginteatteri
30.3. Teatteri Vanha Juko, Lahti
Grus Grus Teatteri: Hugo
Simbergin siivet
21.3. Jyväskylän
kaupunginteatteri
Stella Polaris: Improvisoitu
näytelmä
26.3. Lappeenrannan
kaupunginteatteri
Taikateatteri 13: The Outsider
30.3. Kouvolan Teatteri

Julkasua voit tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tekijahanke@gmail.com
Sähköisessä muodossa julkaisu löytyy hankkeen www-sivuilta: http://www.tekija.info/
uploads/tekija_nakokulmia_tasa-arvoon%20ja%20johtajuuteen.pdf
Antoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä!

Lisää sovittuja
vierailuja:
T
www.tekija.info

TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä –
Turnénätverk för Teater - hanke,
http://tekija.info

Tutkivan teatterityön keskus
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tampereen yliopisto
http://t7.uta.fi
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Koulutus
JYVÄSKYLÄ 4.–5.4.2013
Viestintäsuunnitelman
rakentaminen ja mediasuhteet –
Mikä synnyttää ilmiön?
Paikka: Jyväskylän
kaupunginteatteri

Koulutus
HÄMEENLINNA 25.–26.4.2013
TEKIJÄ-hankkeen yhteistyömallit
Paikka: Hämeenlinnan Teatteri

T7:n Avoimet ovet
TAMPERE 29.4.2013
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Lue raportti TEKIJÄ-hankkeen ja
Baltic Circle -festivaalin
residenssipiloteista 2012
Syksyllä 2012 TEKIJÄ - Teattereiden
kiertuejärjestelmä -hanke ja
kansainvälinen teatterifestivaali Baltic
Circle toteuttivat yhteistyössä kaksi
residenssituotantoa, yhden Helsingissä ja
toisen Tampereella. Tavoitteena oli
pilotoida residenssiyhteistyömallia
mahdollisena kiertue-esitysten
tuotantomallina. Kun tuotantoon on
alusta saakka sitoutunut useampi
tuotantovastuuta kantava taho,
muodostuu usein valmis verkosto, jonka
puitteissa esitys voi kiertää.
Residenssitoiminta saattaa siten pidentää
esityksen elinkaarta sekä edistää
kiertuetoimintaa ja yksittäisten
taiteilijoiden verkostoitumista.
Lue raportti TEKIJÄ-hankkeen ja Baltic
Circle –festivaalin residenssipilotit 2012

Vastaa kyselyyn 26.3 mennessä ja
ole mukana kehittämässä
kiertuetoimintaa Suomessa!
Onko esityksesi TEKIJÄn kiertueesityspankissa? Muistathan vastata
sähköiseen kyselyymme. Kutsu kyselyyn
on lähetetty kaikille esityspankeissa
mukana olleille teattereille sähköpostilla.
Jos olet kadottanut linkin/salasanan
kyselyyn, saat uuden lähettämällä
sähköpostia laura.m.pekkala@uta.fi

TEKIJÄ-hankkeen viimeinen
koulutusjakso järjestetään
Hämeenlinnan Teatterissa 25.–
26.4.2013 – Tule poimimaan rusinat
pullasta!
Tämä on ainutkertainen mahdollisuus
ottaa kaikki hyöty irti TEKIJÄ-hankkeen
tarjoamasta koulutuksesta. Viimeinen
TEKIJÄ-hankkeen koulutusjakso nivoo
yhteen kaiken hankkeen ja koulutusten
aikana kertyneen tieto-taidon;
esittelemme hankkeen aikana syntyneitä
työvälineitä ja hyviä käytäntöjä, jotka
tukevat kiertuetoimintaa sekä
pureudumme ratkomaan kiertue- ja
vierailutoiminnan solmukohtia.
Kaksipäiväisen koulutusjakson aikana
esitellään myös hankkeen
Kiertuetoiminnan esteet ja
mahdollisuudet -tutkimuksen alustavia
tuloksia ja luodaan katseita
tulevaisuuteen.
Ohjelma julkaistaan 8.4.2013.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittautua voit 19.4.2013 asti
osoitteessa:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/
9603/lomake.html

Tampereen yliopiston Tutkivan
teatterityön keskuksen
vappubrunssi
Aika: klo 13–16
Paikka: Hämeenpuisto 28 D, 4
krs.

Seminaari
TAMPERE 7.8.2013
TEKIJÄ-hankkeen loppuseminaari
Aika: klo 10–13
Paikka: Puistotorni, Hämeenpuisto
28

Lue lisää:
www.tekija.info

