
 

 
 
 

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

Lomake julkaistaan kulttuurifoorumin Internet-sivuilla: www.kultforum.org 
  
Hankenumero: 214/2011 (vastaanottaja täyttää) 
 
1. Partnerin yhteystiedot 
a) Yhteisö, jota venäläinen partneri  edustaa:  
Virallinen nimi Valtiollinen Tverin alueen kulttuurilaitos, Tverin alueellinen akateeminen 

draamateatteri  
Postiosoite Ulitsa Sovetskaja, 16, Tver, 170100, Venäjä 
Puhelin (+7 4822) 34-54-64 
Faksi (+7 4822) 32-11-29 
Sähköposti dramteatr@mail.ru 
www-sivut www.dramteatr.info 
b) Yhteyshenkilö partneriasiassa:  
Tehtävänimike/ammatti näytelmäosaston johtaja 
Sukunimi, etunimi Raguzina Jelena Nikolajevna 
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

raguzina@rambler.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)  
Tverin alueellinen akateeminen draamateatteri on yksi vanhimmista teattereista sekä Tverin alueen 
että koko Venäjän teatterikulttuurin historiassa. On virallisesti tunnustettu, että teatteritaide ilmestyi 
Tverin maassa v. 1745. Venäjän klassisen kirjallisuuden päätarkoitus on sivistää ja kasvattaa. 
Tverin akateemisen draamateatterin työntekijät tutkivat syvällisesti klassista kirjallisuutta, pyrkivät 
kehittämään näyttelijöiden kykyjä Stanislavskin kehittämän metodin avulla ja saamaan 
käytännölistä tietoa venäläisestä psykokologisesta teatterista. 
 
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) 
Kulttuurivaihto Tverin akateemisen draamateatterin ja Suomessa toimivan ammattiteatterin 
välillä tapahtuu niin, että Suomen teatteriryhmä, j onka toimintaan ja harrastuksiin kuuluu 
klassisen kirjallisuuden ja Stanislavskin Luonteen kehittäminen -menetelmän tutkimus, on 
kiertueella Tverissä ja Tverin teatteri lähtee Suom een.  
Partnerit laativat kiertueiden aikataulun teatterie n perusaikataulut huomioiden. 
Rahoituksesta: 
Vieraileva teatteriryhmä maksaa matkat, kuljetuksen  ja päivärahan. Vastaanottaja järjestää 
vieraiden ruokailun ja majoituksen, vastaa mainonna sta ja lippujen myynnistä. 
Vastaanottaja saa lipputulot. 
  

  Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle 
yhteistyölle/neuvotteluille   

 
6. Ehdotus mahdollisesta suomalaisesta partnerista (ks. ohjeet) 
Suomalainen ammattiteatteri, jonka toimialaan kuuluu klassisen kirjallisuuden ja Stanislavskin 
järjestelmän tutkiminen. 
 
7. Aiempi yhteistyö suomalaisten kulttuuritoimijoid en kanssa (lyhyesti) 
Ei ole 
 
 
 


