Rajoja rikkova taiteiden juhla Mitäs Mitäs Mitäs 7
-festivaali järjestetään Urjalan Nuutajärvellä 15.–
17.7.2022.
Operaatio Pirkanmaa -hanke myönsi Mitäs Mitäs Mitäs festivaalin osallistavan ohjelman kehittämiseen
projektirahoitusta 4000 euroa.

Kuva 1: Simo Pukkinen, Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali 2021.

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali kehittää osallistavaa ohjelmaa
projektirahoituksella
Seitsemättä kertaa järjestettävä Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali saa 4000
euroa projektirahoitusta Operaatio Pirkanmaa
-hankkeelta. Rahoitus on myönnetty osallistavan ohjelman kehittämiseen.
Osallistavan ohjelman tarkoituksena on edistää ilmaisun vapautta ja
aktiivisen osallistumisen kulttuuria, jossa tapahtuman yleisö muovautuu

passiivisesta taiteen kuluttajasta ja vastaanottajasta aktiiviseksi festivaalin
tuottajaksi sekä taiteen ja kulttuurin tekijäksi.
Mitäksillä kävijä osallistuu ohjelman luomiseen monella tapaa. Kävijä voi
osallistua työpajoihin, yhteisötaideteoksiin, osallistaviin performansseihin
tai musisoida avoimella lavalla, jonka soittimet ovat kaikkien käytettävissä.
Mitäksillä kävijä voi myös luoda jonkin oman pop up -aktiviteetin.
Kannustamme festivaalikansaa esiintymään festivaalialueella, pitämään
omia työpajoja sekä ilmaisemaan itseään vapaasti. Mitäs Mitäs Mitäs haluaa
luoda kestävän osallisuuden kulttuurin suomalaiselle festivaalikentälle ja
näin edistää yhdenvertaisuutta kulttuurikokemusten luojien laajassa
joukossa.

Osallistavan ohjelman puitteita parannetaan kesän 2022
festivaalille
Mitäs Mitäs Mitäs 7 -festivaalilla 15.–17.7.2022 osallistavuuden
kehittämisessä korostuu teknisten toimintaedellytysten parantaminen
immersiivisemmän kokemuksen kuratoimiseksi sekä
entistä spontaanimman itseilmaisun mahdollistamiseksi. Monipuolisesta ja
yllättävästä monitaideohjelmasta, mystisestä ja inspiroivasta miljööstä sekä
ihmisten välisistä lämpimistä kohtaamisista syntyy yhteisöllinen luovuuden
juhla luonnonkauniiseen Mitäs-maahan.

Operaatio Pirkanmaa on jatkoa Tampereen
kulttuuripääkaupunkihaulle
Operaatio Pirkanmaa toteuttaa kulttuuripääkaupunkihaun tavoitteita
vuosina 2022–2024. Tavoitteena on kehittää pirkanmaalaista
kulttuuritoimijoiden yhteistyöverkostoa ja toimintamalleja, ja siten edistää
luovien alojen ekosysteemiä alueella. Operaatio Pirkanmaa toimii yhä
yhdenvertaisemman, saavutettavamman ja kestävämmän
toimintaympäristön edistämiseksi.
Suunniteltu Operaatio Pirkanmaan hankebudjetti kolmelle vuodelle on
yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus rahoituksesta
on 1,9 miljoonaa euroa, ja kuntakumppanit rahoittavat Operaatio
Pirkanmaata yhteensä noin 0,7 miljoonalla eurolla.
Kuntien yhteisellä rahoituksella toteutetaan osa hakuvaiheessa tehdyistä
projektisuunnitelmista ja kehitetään luovien alojen osaamista, verkostoja ja
osaamispohjaa työllisyyden edistämiseksi. EU-hankeosaamisen ja
kulttuurikentän kansainvälistymisen vahvistaminen alueella on myös yksi
Operaatio Pirkanmaan tavoitteista.
Operaatio Pirkanmaassa on mukana Tampereen lisäksi 19 pirkanmaalaista
kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä,
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi,
Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.
Lähde: Operaatio Pirkanmaa

Lue lisää Operaatio Pirkanmaa -hankkeesta
https://www.operaatiopirkanmaa.fi/

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaalista:
Nettisivut: www.mitasmitasmitas.fi
Facebook-sivu: www.facebook.com/mitasmitasmitas
Facebook-tapahtuma: www.facebook.com/events/234521582187925
Instagram: www.instagram.com/mitasmitasmitas
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