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Uutiskirje 4/2013
Merkkaa kalenteriisi jo nyt!
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TEKIJÄ:n
LOPPUSEMINAARI

7.8.2013
klo 10.00–13.00
Tampere Congress & Culture Centre Puistotorni
Väinö Voionmaa -sali
(Hämeenpuisto 28, Tampere)
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TEKIJÄ-hankkeen viimeinen koulutusjakso Hämeenlinnan Teatterissa
25.–26.4.2013 – ilmoittaudu nyt!

TEKIJÄ-hankkeen viimeisellä koulutusjaksolla kootaan yhteen hankkeessa pilotoituja
toimintamalleja: esitysten kotimaista kiertuetoimintaa, kansainvälisiä vierailuja sekä
residenssitoimintaa. Koulutusjaksolla keskustellaan toimijoiden kokemuksista ja
analysoidaan eri toimintamallien taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia sekä
esitellään kahden osatuottajan yhteistuotantomalli, joka pohjautuu
residenssityöskentelyyn.
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Tämä hankkeen viimeinen koulutusjakso nivoo yhteen edeltävien koulutusten aikana
kertynyttä tieto-taitoa; esittelemme hankkeen aikana syntyneitä työvälineitä ja hyviä
käytäntöjä, jotka tukevat kiertuetoimintaa sekä pureudumme ratkomaan kiertue- ja
vierailutoiminnan solmukohtia.
Koulutuksen ohjelman löydät sivuiltamme: http://www.tekija.info/index.php?page=5uudet-toiminta-ja-yhteistuotantomallit
On arvokasta saada mahdollisimman laaja joukko tekijöitä keskustelemaan
kiertuetoiminnan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta – tule paikalle ja saa äänesi
kuuluviin. Nähdään Hämeenlinnassa!

Laura Pekkala äitiyslomalla,
uusi projektikoordinaattori Katri Kekäläinen
Laura lähettää terveisiä ja kiittää TEKIJÄ-hankkeen sidosryhmiä yhteistyöstä. TEKIJÄhanke kiittää puolestaan Lauraa ja toivottaa onnea ja voimia loppumetreille! Lauran
työtä TEKIJÄ-hankkeessa jatkaa Katri Kekäläinen, joka toimittaa hankkeen loppujulkaisun.

KIERTUEKALENTERI
HUHTIKUU 2013
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Elina Pirinen):
Lover of the Pianist
6.4.2013
Kokkolan Kaupunginteatteri
Oblivia:
Entertainment Island 1–3
6.4. & 7.4.2013
SPILL Festival, London, England
Oblivia:
MOPMA 1
9.4.2013
Tramway, Glasgow, UK
Klockriketeatern:
Morbror Vanja
10.4.2013
Kuopion Kaupunginteatteri
Grus Grus Teatteri:
Hugo Simbergin siivet
17.4 & 18.4.2013
Teatteri Vanha Juko, Lahti
Taikateatteri 13:
The Outsider
21.5.2013
Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksamäki

TEKIJÄ - Teattereiden
kiertuejärjestelmä
Turnénätverk för teater -hanke

ESITTÄVÄN TAITEEN
OSTAJAMARKKINAKARTOITUS
JA TIETOKANTA
TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä -hankkeen aikana on herännyt kysymyksiä siitä, miten
esittävän taiteen kiertue-esitysten kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hankkeen loppuvaiheessa
vielä selvitetäänkin, mitkä tahot kiertue-esityksiä ostavat sekä minkälaisia tarpeita, rahallisia ja
tilallisia resursseja ostajilla on vierailuesitysten suhteen. Selvityksessä ostajatahoina käsitetään
kiinteät teatterit, festivaalit, kulttuurikeskukset, palvelutalot, kunnat ja koulut.
Selvityksestä julkaistaan loppuraportti ja tietokanta, johon kootaan kansallisia ostajatahoja.
Kaikille avoimesta ja ilmaisesta tietokannasta ryhmät ja teatterit voivat löytää omille
esityksilleen ja kulttuuripalveluilleen soveltuvia tilaajia sekä yhteistyökumppaneita.
Vastaavasti olemalla mukana tietokannassa ostajat voivat ilmoittaa omista tarpeistaan
vierailuesitysten suhteen ja saada paremmin profiiliinsa sopivia tarjouksia esityksistä.
Tietokantaa voivat käyttää niin esitysten tarjoajat kuin ostajatkin työkaluna yhteistyön ja
kiertuetoiminnan suunnittelussa. Selvityksen loppuraportissa avataan yleisemmin kansalliseen
kiertuetoimintaan olemassa olevia resursseja ostajatahojen näkökulmasta.
Kiertue-esitysten ostajia pyydetään osallistumaan selvitykseen ja tietokantaan vastaamalla alla
olevan lomakkeen kysymyksiin. Lomakkeen täyttämiseen menee noin 10–15 minuuttia.
Selvityksen onnistumiseksi ja kattavan tietokannan rakentamiseksi toivomme saavamme
vastauksia monipuolisesti kiertue-esityksiä ostavilta tai niiden ostamisesta kiinnostuneilta
tahoilta. Lomaketta saa vapaasti levittää eteenpäin.
Lisätiedot:
Saara Moisio
Projektikoordinaattori
050 318 6883
saara.moisio@uta.fi

Linkki kyselylomakkeeseen:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/9682/lomake.html

