
 

 
 
 

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

Lomake julkaistaan kulttuurifoorumin Internet-sivuilla: www.kultforum.org 
  
Hankenumero: 203/2011 (vastaanottaja täyttää) 
 
1. Partnerin yhteystiedot 
a) Yhteisö, jota venäläinen partneri  edustaa:  
Virallinen nimi Tverin alueen valtion kulttuurilaitos Nuoren yleisön teatteri 
Postiosoite ulitsa Sovetskaja, 32   170100 Tver, Rossija 
Puhelin +7 4822 35-99-09 
Faksi +7 4822 35-99-09 
Sähköposti info@tuz-tver.ru 
www-sivut www.tuz-tver.ru 
b) Yhteyshenkilö partneriasiassa:  
Tehtävänimike/ammatti markkinointi- ja yleisöosaston johtaja  
Sukunimi, etunimi Mihailova Ljubov Jevgenjevna  
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

+7 4822 34-34-69 
liubov@tuz-tver.ru 

 
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)  
Kulttuuri, taide, viihdetoiminta 
 
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) 
Hankkeen nimi on Tverin Nuoren yleisön teatterin ki ertue Suomessa. 
Hankken tavoite on kulttuurvaihto, venäläisen ja ul komaalaisen näytelmätaiteen malleihin 
tutustuminen teatterin päänäyttelijöiden esityksen kautta. 
Hankkeen osanottajat ovat venäjänkielisiä lapsia ja  venäjää opiskelevia lapsia. 
 
Hankkeen toteuttaminen: 
Tverin Nuoren yleisön teatterin kiertue festivaalia ikana. Venälänen partneri maksaa matka- 
ja viisumikustannukset, suomalainen parteri korvaa majoitumisesta ja ruoasta aiheutuvat 
kustannukset. Esitystulot menevät suomalaiselle par terille. 
 
Kiertomatkan mahdolliset näytelmät: 
1. I.Ivanov, Hyppäävä hiiri. Se on intiaaniheimon-Š aeni tarina. Se on loistava, vauhdikas, 
kansallinen näytelmä, jossa on omalaatuisia intiaan ilauluja ja tansseja. Suositellaan 
perheille.  
2. G. Oster, Klotški po zakoulotškam ( Клочки по закоулочкам). Se on venäläinen 
kansansatu nykyaikaisessa tulkinnassa. Suositellaan  perheille. 
3. Je. Tarahovskaja,Emelja haluu, mutta hauki toteu ttaa (eli Emelin halun, mutta hauen teon 
mukaan) ( По Емелину хотенью да по Щучьему веленью). Se on klassinen alkuperäinen 
venäläinen kansansatu Jekaterina Tarahovskin sovitu ksella. Suositellaan perheille. 
4. G. Oster, Yritä säylyttää! ( Попробуй, не соври!). Se on iloinen italialainen satu, ilveilyn 
lähellä, joka kertoo ihmisestä, joka kertoo vaan to tuuden ja jopa niistä, jotka ovat  
epärehellisiä. Se on suosittu perhekatselulle. 
5. D. Fonvizinin näytelmä Aatelipoika (eli Nedorosl ). Suositellaan nuorille ja aikuisille. 
 
Hankkeen toteuttaminen alkaa joulukuun alkupuolella  v.2011. 
Suomalaisen partnerin tehtävä ja saama voitto: 
Suomalainen parteri, joka haluaa ottaa vastaan Tver in Nuoren yleisön teatterin, lähettää 
kutsun, vastaa ruuasta ja majoitumisesta  ja järjes tää esitykset. 
Tämä on imagohanke, kuitenkin suomalainen parteri s aa kaikkien näytelmien voiton. 
  
  

  Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle 
yhteistyölle/neuvotteluille   

 
6. Ehdotus mahdollisesta suomalaisesta partnerista (ks. ohjeet) 
Kulttuurikeskukset, teatterit. Lavan koko on oltava vähintään 5 x 5 m, teatterin laitteisto. 
(штанкетное хозяйство)  
 
7. Aiempi yhteistyö suomalaisten kulttuuritoimijoid en kanssa (lyhyesti) 
Vuonna 2001 kiertomatka 2007 Helsingin Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen (VTKK) venäjän 
kielen vuoden päättäjäisien puitteissa Klotški po zakoulotškam (Клочки по закоулочкам) (G. 
Oster) ja  Pohjalla, (M. Gorki) näytelmien kiertue. Hyppäävä hiiri (I.Ivanov) näytelmän kiertue 
Hämeenlinnan ARX –kulttuurikeskukseen. 
 
 
 


