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KIERTUEKALENTERI
SYKSY 2012
Taikateatteri 13: Watti Walopää
ja kadonnut hehku
18.8. & 19.8.
Seinäjoen kaupunginteatteri
Teatteri Nirvana: Veitset leikkaa
ilman
7.9. & 8.9.
Lain§uojattomat-festivaali, Pori

Esitysvierailujen määrä tuplaantuu syksyllä 2012
Syyskaudella 2012 TEKIJÄ-hankkeen kautta toteutuvien esitysvierailujen määrä on jo
kaksinkertainen viime kevääseen nähden. Tuolloin liikkui kahdeksan esitystä, kun
tulevalle syksylle on jo sovittu 14 vierailua ja 21 näytöstä. Lisäksi osasta vielä
neuvotellaan. Sovitut vierailut näet uutiskirjeen kiertuekalenterista ja uusimmat tiedot
www-sivuilta http://www.tekija.info/index.php?page=kiertue2_esityskalenteri.
Kokonaisuudessaan hankkeen aikana on tavoitteena toteuttaa 50
esitysvierailua. Syksyllä TEKIJÄ osatuottaa kaksi esitystä yhdessä Baltic Circle festivaalin ja Tutkivan teatterityön keskuksen kanssa. Esitysten tekoprosessiin sisältyy
residenssi-työskentelyä, ja tavoitteena on tutkia residenssien mahdollisuuksia esitysten
tuotannossa. Esitysten ensi-illat nähdään Baltic Circle -festivaalilla marraskuussa, ja
toisesta esityksestä nähdään maistiainen jo lokakuussa NordMatch 2012 tapahtumassa Tallinnassa. Tapahtuma on erinomainen mahdollisuus verkostoitua
pohjoismaisten ja baltialaisten kulttuurialan ammattilaisten kanssa.

Koulutusesite julkaistu: tarjolla runsaasti koulutusta kiertuetuottamisesta
TEKIJÄ-hankkeen ja Metropolia AMK:n Kulttuurituotannon koulutusohjelman
yhteistyössä järjestämät koulutukset kiertuetuottamisesta jatkuvat jälleen syyskuussa.
Aiheina mm. yleisötyö, viestintä, kustannuslaskenta ja hinnoittelu, tekijäoikeudet ja
toiminnan strateginen suunnittelu. Eri paikkakunnilla järjestettävät koulutukset antavat
oivan tilaisuuden solmia uusia kontakteja sekä kartuttaa paikallistuntemusta.
Koulutusesite löytyy osoitteesta: http://www.tekija.info/index.php?page=koulutus
Muun toiminnan rinnalla suunnitellaan jo aktiivisesti hankkeessa tehtäviä
tutkimuksia ja selvityksiä. Niiden tarkoituksena on tuottaa tietoa kiertue-toiminnan
helpottamiseksi ja etsiä ratkaisuja kotimaisen liikkuvuuden lisäämiseen. Pysytään
kuulolla, tässä työssä tarvitsemme kaikkien toimijoiden apua.
Lopuksi vielä suuret kiitokset kaikille Performing Arts Market -tapahtumaan
osallistuneille. Ensikertaa järjestetyt esittävien taiteiden messut kokosivat yhteen yli 40
teatteri-, tanssi- ja sirkusryhmää ja houkuttelivat paikalle n. 160 vierasta. Varsinaisia
ostajatahon edustajia olisi kuitenkin kaivattu lisää. Palautteen mukaan tapahtumalle on
tarvetta myös tulevaisuudessa, mutta esimerkiksi ajankohtaa ja paikkaa tulee miettiä.
Toivottavasti tapaamme Porissa Lain§uojattomat-festareilla, runsasta esitys- ja
seminaaritarjontaa ei kannata jättää väliin!
TEKIJÄ-hanke

Rospuutto-ryhmä: Sarasvatin
hiekkaa
9.9. Lain§uojattomat-festivaali,
Pori
Vapaa Teatteri: Kenttä
7.9. & 8.9. Lain§uojattomatfestivaali, Pori
25.9. Tampereen Työväen Teatteri
25.10. Kokkolan
kaupunginteatteri
Vapaa Teatteri: Vincent River
9.9. Lain§uojattomat-festivaali,
Pori
26.10. Lappeenrannan
kaupunginteatteri
Teatterikone: Maukka ja Väykkä
rakentavat talon
2.10. & 3.10. Kotkan
kaupunginteatteri
6Pack: 6Packshow On Broadway
6.10. Kouvolan Teatteri
18.10. Lappeenrannan
kaupunginteatteri
Stella Polaris: Improvisoitu
Näytelmä
24.10. & 25.10. Vanha Juko, Lahti
14.11. Hämeenlinnan Teatteri
Oblivia: Museum of Postmodern
Art 1 (MOPMA 1)
23.11. & 24.11. Espoon
Kaupunginteatteri

Ajankohtaista
VALLAN VASTUUT JA RAJAT
– seminaari työstä, toimenkuvien haasteista
ja tasa-arvosta muuttuvalla esittävien
taiteiden kentällä, PORISSA
To 6.9. klo 12–17
Pe 7.9. klo 10–16

Lisää sovittuja
vierailuja:
www.tekija.info

Maksuton bussikuljetus Helsingistä!
Ohjelma ja ilmoittautumiset (31.8. mennessä):
http://www.tekija.info/index.php?page=vallan-vastuut-ja-rajat-9-2012
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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Taikateatteri 13 vieraili elokuussa Seinäjoen
kaupunginteatterissa esityksellään Watti Valopää ja
kadonnut hehku. (kuva: Heikki Tolvanen)

TAPAHTUMAKALENTERI
SYKSY 2012
Seminaari
PORI 6.–7.9.2012
VALLAN VASTUUT JA RAJAT
–seminaari työstä,
toimenkuvien haasteista ja
tasa-arvosta muuttuvalla
esittävien taiteiden kentällä
Koulutus
KOKKOLA 20.–21.9.2012
Yleisötyön mahdollisuudet
kiertue- ja vierailutoiminnassa
Tapahtuma
TALLINNA 11.–12.10.2012
NordMatch2012 – Facilitate
Nordic and Baltic Culture

Tulevia koulutuksia
Yleisötyön mahdollisuudet kiertue- ja
vierailutoiminnassa
Kokkolassa 20.–21.9.2012
SEURAAVA Tiedotus & markkinointi koulutusjakso järjestetään Kokkolan
kaupunginteatterilla syyskuussa.
Kaksipäiväisessä koulutuksessa
keskitytään yleisötyöhön ja pohditaan
muun muassa miten yleisötyö voi
syventää suhdetta vierailevan ryhmän
ja paikallisen yleisön välillä? Tai miten
yleisötyö voi olla osa viestintää ja
mediasuhteiden hoitamista? Koulutus
sisältää luentoja, case-esimerkkejä,
ideointia ja toiminnallisia harjoituksia.
Kouluttajana toimii teatteriilmaisun ohjaaja Arttu Haapalainen.
Hän tehnyt, suunnitellut ja mallintanut
yleisötyötä mm. Suomen Kansallisoopperassa ja Tampereen Työväen
Teatterissa.
Koulutukseen järjestetään
maksuton bussikuljetus reittiä Helsinki–
Tampere–Kokkola. Osallistujille on
varattu edullinen majoituskiintiö Hotel
Kokkolasta.
Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
osoitteessa: http://www.tekija.info/
index.php?page=tiedotus-markkinointi-b

TEKIJÄ-hankkeen koulutukset ovat
maksuttomia ja kaikille avoimia.
Etusijalla ovat hankkeessa mukana
olevat teatterit ja ryhmät.

Kiertuetoiminnan kannattavuus &
esitys- ja tekijänoikeudet
Kotkassa 22.–23.10.2012
LOKAKUUSSA TEKIJÄ suuntaa Kotkaan,
jossa on tarjolla koulutusta talous- ja
sopimusasioissa. Luvassa keskustelua
hinnnoista, kannattavuuslaskentaa
käytännössä, sekä tietopaketti esitys- ja
tekijänoikeuksista. Lue lisää: http://
www.tekija.info/index.php?
page=koulutus

Workshop + seminaari: Artistic
Strategies in Turbulent Times,
Helsingissä 8.–9.11.2012
MARRASKUUSSA tuotantosuunnittelun
koulutusjaksolla syvennytään strategiseen ajatteluun toiminnan suunnittelussa ja taiteen tekemisessä.
Workshopissa 8.11. pohditaan
oman teatterin tai ryhmän strategiaa ja
sitä, kuinka verbalisoida omat tavoitteet.
Seminaarissa 9.11. kuullaan kansainvälisten taiteilijoiden ajatuksia työstään
strategisesta näkökulmasta.
Seminaari ja workshop
järjestetään yhteistyössä Baltic Circle festivaalin kanssa.
Lue lisää: http://www.tekija.info/
index.php?page=koulutus

Koulutus
KOTKA 22.–23.10.2012
Kiertuetoiminnan
kannattavuus & esitys- ja
tekijänoikeudet
Seminaari + workshop
HELSINKI 8.–9.11.2012
Artistic Strategies in Turbulent
Times

Lue lisää:
www.tekija.info

