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KIERTUEKALENTERI
KEVÄT 2013
tulevat esityset:
Teatteri Telakka:
Kuningatarleikit
28.2. & 1.3. Hämeenlinnan
kaupunginteatteri
Satu Paavola
(Nukketeatterikeskus Poiju):
3D - Dirty, Difficult and
Dangerous
15.-16.3. Tampereen Työväen
Teatteri

Koulutusta rahoitusmalleista ja palveluiden kehittämisestä
Tampereella 14.-15.2.2013
TEKIJÄ-hanke järjestää "Kiertuetoiminnan rahoitusmallit ja palveluiden
kehittäminen" -koulutusjakson 14.–15.2.2013 Tutkivan teatterityön
keskuksella Tampereella. Koulutukseen sisältyy mm. pitchaus-workshop,
jonka vetää huippukouluttaja Nick Vertigans AJAN Consulting Oy:stä.

Rakastajat teatteri:
Paperittomat
1. & 8.3. Turun kaupunginteatteri
Teatteri Nirvana:
Veitset leikkaa ilman
19.3. Jyväskylän
kaupunginteatteri
30.3. Teatteri Vanha Juko, Lahti

Tutustu koulutuksen ohjelmaan.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mukaan täällä.

Grus Grus teatteri:
Hugo Simbergin siivet
21.3. Jyväskylän
kaupunginteatteri
17.-18.4. Teatteri Vanha Juko,
Lahti
20.4. Riihimäen teatteri
Stella Polaris:
Improvisoitu näytelmä
26.3. Lappeenrannan
kaupunginteatteri

Koulutusta myös teatterien viestintäsuunnitelmien rakentamisesta ja
Esityksen traileriin: http://vimeo.com/52069159
mediasuhteista huhtikuussa Jyväskylässä - Ilmoittaudu jo nyt
Mikä tekee esityksestä yleisen puheenaiheen? Ilmiön, joka leviää erilaisten
viestintäverkostojen kautta laajalle yleisölle? Onko kyse nerokkaista ideoista vai
systemaattisesti rakennetusta viestinnästä? Koulutuksen tavoitteena on tarkastella
viestintää osana taiteellista prosessia ja pohtia, mikä saa katsojan syttymään
esitykselle niin, että hän ostaa lipun ja saa kaveritkin mukaan?
Koulutus jakaantuu kahteen osioon, joista ensimmäisessä keskitytään osallistujien
nykyiseen viestintään ja erityisesti visuaaliseen materiaaliin. Osallistujat saavat
palautetta oman markkinointimateriaalin pohjalta sekä eväitä uudistumiseen.
Toisena päivänä sukelletaan sosiaalisen median syövereihin ja opitaan
tekemään viestintäsuunnitelma, jossa on mukana sosiaalisten mediaverkostojen
tavoitteellinen hyödyntäminen.

Taikateatteri 13:
The Outsider
30.3. Kouvolan teatteri
21.5. Kulttuurikeskus Poleeni,
Pieksämäki
Kokoteatteri:
Pudonneet
4.4. Jyväskylän kaupunginteatteri
Zodiak - Uuden tanssin keskus:
Elina Pirinen: Lover of the Pianist
6.4. Kokkolan kaupunginteatteri
Klockriketeatern:
Morbror Vanja
10.4. Kuopion kaupunginteatteri

Ilmoittautua voit jo nyt täällä.
Molemmista koulutuksista lisätietoa antaa projektiassistentti Noora Honkanen:
+ 358 50 4136 859/ noora.honkanen@uta.fi

Katso kiertuekalenteri:
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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Tasa-arvo ja johtajuus -julkaisu
tulossa maaliskuussa

Teatteri Telakan Kuningatarleikit
Kuva: Kai G. Baer.

Keväällä noin 20 vierailua ympäri
Suomen
TEKIJÄ-hankkeen puitteissa suuri joukko
esityksiä on jälleen tien päällä koko
kevään ajan. Teatterin Telakan
Kuningatarleikit nähdään ainakin
Hämeenlinnassa helmi-maaliskuun
vaihteessa. KokoTeatterin Pudonneet
nähdään taas Jyväskylässä TEKIJÄhankkeen viestintäkoulutuksen yhteydessä.
Lisätietoja vierailuesityksistä
kiertuekoordinaattori Enni Grundströmiltä:
+358 40 1901 222/
enni.grundstrom@uta.fi

Lain§uojattomien esityshaku on
käynnissä

TEKIJÄ-hanke julkaisee maaliskuussa
tasa-arvon ja johtajuuden teemoja
teatterissa käsittelevän julkaisun.
Kansien väliin on koottu mm.
syyskuussa 2012 Lain§uojattomatfestivaalilla järjestetyn Vallan vastuut ja
rajat -seminaarin esiin nostattamia
aiheita. Julkaisu sisältää sekä pidempiä
artikkeleita että muutamia caseesimerkkejä erilaisista
johtajuusmalleista.

Trailerityöpajassa pohdittiin
visuaalista ilmaisua osana
markkinointia
Tammikuussa Tampereella järjestetty
trailerityöpaja kokosi yhteen tekniikan
ja markkinoinnin ammattilaisia
pohtimaan, millä tavalla videokuvaa ja
muuta visuaalista ilmaisua voidaan
käyttää persoonallisena osana teatterin
tiedotusta ja markkinointia.
Osana koulutusta osallistuja ideoivat
trailerin esityksestä Diiva ja
mekaaninen sydän.
Lopputulos tulossa tarkasteltavaksi
TEKIJÄ-hankkeen sivuille.

Lain§uojattomat kokoaa syyskuussa jo 14.
kerran mielenkiintoisen ja korkeatasoisen
läpileikkauksen vapaiden ammattiryhmien
esityksistä. Haussa on esityksiä lapsille,
nuorille ja aikuisille. Tarkoitus on suoda
näkyvyyttä erityisesti rohkeille,
tinkimättömille, ajan hermolla oleville ja
puhutteleville esityksile. Festivaalille
kutsutaan myös muutama kansainvälinen
vieras.
Festivaali on tärkeä kohtaamispaikka
teatterin lainsuojattomille. Festivaalilla aikaa
ja mahdollisuus vuoropuheluun sekä
ajatusten vaihtoon!

KOULUTUKSET
KEVÄÄLLÄ 2013
TAMPERE 14.–15.2.2013
Kiertuetoiminnan rahoitus ja
palveluiden kehittäminen
* Koulutuksessa esitellään
erilaisia kiertuetoiminnan
rahoitus- ja tukimuotoja, mm.
sponsorointiyhteistyötä. Lisäksi
aiheena on palvelumuotoilun
sovellettavuus esittävän
taiteen tuottamisessa.
JYVÄSKYLÄ 4.–5.4.2013
Viestintäsuunnitelma ja
mediasuhteet
* Koulutuksessa käsitellään
viestintää kokonaisvaltaisesti
teatterin toiminnassa. Aiheita
ovat viestintäsuunnitelma,
muuttuva viestintäympäristö ja
mediasuhteet
HÄMEENLINNA 25.–
26.4.2013
Uudet toiminta- ja
yhteistuotantomallit
* Esittelyssä ja keskustelussa
hankkeessa pilotoidut
toimintamallit: esitysten
kotimainen kiertuetoiminta,
kansainväliset vierailut ja
residenssitoiminta
tuotantomallina.

Teatteri Metamorfoosin Diiva ja mekaaninen
sydän.
Kuva: Davide Giovanzana.

Ota yhteyttä pian, viimeistään 30.4.
mennessä: lainsuojattomat@rakastajat.fi
(huom. uusi osoite).
Lue lisää: http://www.rakastajat.fi/
lainsuojattomat-2012

Lue lisää:
www.tekija.info

