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KIERTUEKALENTERI
KEVÄT 2013
tulevat esityset:
Satu Paavola
(Nukketeatterikeskus Poiju):
3D - Dirty, Difficult and
Dangerous
20.1. Hämeenlinnan teatteri
15.-16.3. Tampereen Työväen
Teatteri

Trailerityöpaja Tutkivan teatterityön keskuksella Tampereella
21.-23.1.2013
TEKIJÄ-hanke järjestää tammikuussa trailerityöpajan, jossa syvennytään eri
näkökulmista teatteritrailerin tekemisen prosesseihin. Osallistujat tutustuvat
suunnittelun, tuottamisen ja käytännön työvaiheiden kautta erilaisiin
mahdollisuuksiin tuottaa esitystraileri teatterin viestinnän ja markkinoinnin
persoonalliseksi tueksi.
Trailerityöpajan päävastuullisena opettajana toimii elokuvaaja Harri
Räty!seuranaan joukko teatteri- ja elokuva-alan sekä markkinoinnin vierailevia
kouluttajia. Puheenvuoroja kuullaan mm. teatteriohjaaja Mikko Kanniselta,
graafinen suunnittelija Kari Sunnarilta (TTT), videosuunnittelija Ilari
Kellokoskelta (TTT) sekä ohjaaja-tuottaja Ville Rissaselta (Obscure
Entertainment).

Rakastajat teatteri:
Paperittomat
1. & 8.3. Turun kaupunginteatteri
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
20.4. Riihimäen teatteri
Stella Polaris:
Improvisoitu näytelmä
26.3. Lappeenrannan
kaupunginteatteri

Osallistujamäärä on 30 henkilöä. Kaikkien TEKIJÄ-hankkeen koulutusten
tavoin trailerityöpaja on ilmainen.
Ilmoittautuminen käynnissä 17.1.2013 asti osoitteessa: " "
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8768/lomake.html

Taikateatteri 13:
Outsider
30.3. Kouvolan teatteri
21.5. Kulttuurikeskus Poleeni,
Pieksämäki

Lisätiedot: Jaakko Lenni-Taattola, tekijahanke@gmail.com sekä
trailerityöpajan nettisivuilta.

Kokoteatteri:
Pudonneet
4.4. Jyväskylän kaupunginteatteri

Esityksen traileriin: http://vimeo.com/52069159

Zodiak - Uuden tanssin keskus:
Elina Pirinen: Lover of the Pianist
6.4. Kokkolan kaupunginteatteri
Klockriketeatern:
Morbror Vanja
20.4. Kuopion kaupunginteatteri

TEKIJÄ-hankkeen kiertuepilottien viimeinen kausi starttaa tammikuussa
- mukana kolme uutta vastaanottavaa teatteria
Keväälle on jo sovittu monta esitystä. Kiinnostusta vierailuesityksiä kohtaan
on ollut erittäin laajalti, ja hankkeessa uusia vastaanottavia tahoja ovat
Kulttuurikeskus Poleeni Pieksämäellä, Riihimäen Teatteri sekä Kuopion
kaupunginteatteri. Mahtavaa, että olemme saaneet uusia
yhteistyökumppaneita vierailujen vastaanottajiksi.

Katso kiertuekalenteri:
www.tekija.info

Vierailuista lisätietoja antaa kiertuekoordinaattori Enni Grundström.

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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Rauhallista joulua ja onnellista
uutta vuotta 2013!
TEKIJÄ-hanke toivottaa kaikille
yhteistyökumppaneilleen rauhallista
joulunaikaa.

Grus grus teatterin Hugo Simbergin siivet keväällä
Jyväskylässä ja Riihimäellä.
Kuva: Snoopi Siren.

Rajaton näyttämö -hanke tiedottaa:
Näyttämöteknikkojen
verkostoitumisvierailu Ruotsiin
Hanasaaren kulttuurikeskus ja Riksteatern
järjestää osana Scen utan gränser-Rajaton
näyttämö-hanketta koulutus- ja
verkostoitumisvierailun suomalaisille
näyttämöteknikoille 20.-22. helmikuuta
2013 Tukholmaan.
!
Vierailun tarkoitus on antaa suomalaisille
ja ruotsalaisille näyttämöteknikoille
mahdollisuuden verkostoitua omissa
työympäristöissään, vaihtaa kokemuksia
sekä tutustua toistensa työtapoihin.
Vierailuun kuuluu käynnit mm.
Riksteaterniin ja Dramateniin. Riksteatern
kuuluu maailman isoimpiin
kiertueteattereihin ja se toimii koko Ruotsin
alueella sekä kansainvälisesti. Vierailumme
keskittyy kiertueteatterin tuotantomalleihin
ja niiden teknisiin ratkaisuihin.
!
Hanasaaren kulttuurikeskus maksaa
osallistujien matka- sekä asumiskulut mutta
ei mahdollisia päivärahoja tai muita kuluja.
!
Vierailuun mahtuu vain 8 osallistujaa
Suomesta. Siksi pyydämme, että lähetät
ilmoittautumisen yhteydessä lyhyen
ammatillisen esittelyn itsestäsi ja
organisaatiostasi (jos olet freelance, voit
listata viimeisiä sekä tulevia projekteja/
työnantajia). Ehdotuksia lisäyksistä
ohjelmaan otetaan myös vastaan.
!
Ilmoittautumiset 9.1.2013 klo 16 mennessä
osoitteeseen jonas.welander(at)
hanaholmen.fi.

Projektihenkilökunta lomailee
joulunaikaan seuraavasti:
Projektipäällikkö Maria Salomaa ja
projektitutkija Laura Pekkala:
24.12.2012.–06.01.2013
Kiertuekoordinaattori Enni Grundström:
20.12.2012–13.01.2013
Projektikoordinaattori Eeva SuutariSaatsin urakka TEKIJÄ-hankkeessa
residenssipilottien parissa päättyy
vuodenvaihteessa, ja projektiassistentti
Noora Honkanen puolestaan palaa
äitiyslomalta 30.01.2013.
Projektihenkilökunnan vahvistuksena
työskentelee myös harjoittelija Jaakko
Lenni-Taattola ajalla 3.12.2012–
03.03.2013.

KOULUTUKSET
KEVÄÄLLÄ 2013
TAMPERE 21.–23.1.2013
Trailerityöpaja
* Millainen on hyvä
teatteritraileri? Miten se
tehdään käytännössä?
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.

Lue lisää:
www.tekija.info

