
 

 
 
 

Venäläisen partnerin yhteistyöehdotus 
Täyttäkää lomake sähköisesti ja palauttakaa se sähköpostin liitetiedostona.  

Lomake julkaistaan kulttuurifoorumin Internet-sivuilla: www.kultforum.org 
  
Hankenumero: 230/2011 (vastaanottaja täyttää) 
 
1. Partnerin yhteystiedot 
a) Yhteisö, jota venäläinen partneri  edustaa:  
Virallinen nimi F. M. Dostojevskille nimetty Novgorodin akateeminen draamateatteri 
Postiosoite VF, 173001 Veliki Novgorod, ul. Velikaja, 14 
Puhelin +7 8162 776 194 
Faksi +7 8162 772 533 
Sähköposti theatre@mail.natm.ru 
www-sivut www.theatre.natm.ru 
b) Yhteyshenkilö partneriasiassa:  
Tehtävänimike/ammatti Johtaja 
Sukunimi, etunimi Nazarov Viktor Jevgenjevitš (Назаров Виктор Евгеньевич) 
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

      

 
2. Luoteis-Venäjän hallinnollinen alue  
  

  Arkangelin alue    Nenetsian autonominen piirikunta 
  Vologdan alue   Novgorodin alue 
  Kaliningradin alue   Pihkovan alue 
  Karjalan tasavalta   Pietarin kaupunki 
  Komin tasavalta   Tverin alue 
  Leningradin alue   Moskovan kaupunki 
  Murmanskin alue   Moskovan alue 

   Muu, mikä?       
 
3. Venäläisen partnerin toimiala (lyhyesti)  
Teatteriyhteisö, joka koostuu maan eri teatterikorkeakouluista valmistuneista ja on jatkuvassa 
luovassa etsinnässä. Ohjelmistossa on draamakirjallisuuden klassisen perinnön omaperäisiä 
tulkintoja  ja venäläisten johtavien ohjaajien nykyaikaisia hittejä sekä lasten kirjallisuuden ja 
draamakirjallisuuden parhaita näytelmiä. Teatteri toimii F. M. Dostojevskin teosten 
kamarifestivaalien kansainvälisen festivaalin järjestäjänä ja Teatterin vetše  -kansainvälisen 
festivaalin partneri. Se toteuttaa erilaisia sosiaali- ja hyväntekeväisyyshankkeita ja tapahtumia ja 
osallistuu niihin. Nämä hankkeet ja teot kohdistuvat turvattomien kansankerrosten tukemiseen ja 
edistävät yhteinäisen kulttuurialan muodostamista Novgorodin alueella.     
 
4. Ehdotetun hankkeen toimiala/toimialat (yksi tai useampi vaihtoehto) 
 
 

  Kuvataide   Käsityöt, taidekäsityö 
  Elokuvataide, mediataide   Perinnekulttuuri, kansanperinne  
  Virtuaali-, Internet-, multimediahankkeet   Museoala, museotoimi 



 

  Musiikki   Sotahistoria 
  Tanssi   Koulutusyhteistyö, lapset  
  Äänitaide   Koulutusyhteistyö, nuoret  
  Teatteri   Koulutusyhteistyö, aikuiset 
  Nukketeatteri   Koulutusyhteistyö, erityisryhmät  
  Sirkus   Ammatillinen koulutus 
  Performanssi   Nuorisoyhteistyö 
  Muu näyttämötaide   Kulttuurivaihto 
  Kirjallisuus, kirjoittaminen   Taiteilija-, esiintyjäryhmien vaihto 
  Kirjastotoimi   Näyttelyvaihto, näyttelytuotanto 
  Kulttuurihallinto   Asiantuntijayhteistyö 
  Kulttuurimatkailu   Tutkimus 
  Arkkitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide   Kulttuuritapahtumat, festivaalit 
  Lasten kulttuuri    Muu/Mikä?       

 
5. Kuvaus hanke-ehdotuksesta (ks. ohjeet) 
Teatteri ehdottaa F. M. Dostojevskin aiheista viera ilua, joka rakentuisi Valkeat yöt ja 
Murhaaja -näytelmien ympärille. Molemmat näytelmät ovat nuorten ohjaajien ohjaamat, 
niihin osallistuu nuoria esiintyjiä, ja ne ovat nuo rta yleisöä varten. Valkeat yöt on F. M. 
Dostojevskin romaanin omaperäinen näytelmäsovitus. Murhaaja on A. Moltšanovin 
näytelmä, joka on ohjaajan lukema ja esittää F. M. Dostojevskin tuotannon ongelmakentän 
nykyaikaista tutkimusta. 
Tavoite: suomalaisen nuoren katsojan tutustuminen k lassiseen ja nykyaikaiseen ja 
ajankohtaiseen venäläiseen perintöön näyttämötaitee n keinoin. Näytelmät voidaan esittää 
erilaisilla näyttämöillä, jotka ovat hankkeen suoma laisten partnereiden käyttöön antamia. 
  

  Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle 
yhteistyölle/neuvotteluille   

 
6. Ehdotus mahdollisesta suomalaisesta partnerista (ks. ohjeet) 
      
 
7. Aiempi yhteistyö suomalaisten kulttuuritoimijoid en kanssa (lyhyesti) 
      
 
 
 


