Seinäjoen taidehalli toteuttaa tapauskohtaisesti yhteistyökumppaneiden, pääasiallisesti
ammattitaiteilijoiden kanssa, pienimuotoisia tapahtumaproduktioita. Taidehallilla on erillinen
Taidehalli välittää –oheisohjelma, johon on haku vuosittain. Muista tapahtumaehdotuksista
täytetään tapahtumasuunnitelma, joka toimitetaan taidetuottajalle. Taidehallin ohjelmatiimi
käy saapuneet ehdotukset läpi ja päättää järjestämisestä tapauskohtaisesti. Tapahtuman tulee
olla linjassa Taidehallin toiminta- ja ohjelmalinjausten kanssa, jotka ovat luettavissa Taidehallin
nettisivuilla.








Tiloissa voidaan järjestää pienimuotoisia tapahtumia esillä olevien näyttelyiden ehdoilla.
Näyttelyitä ei ole mahdollista muokata tapahtumien vuoksi, pois lukien mahdollinen
video- tai ääniteosten sulkeminen tilapäisesti. Teoksia ei ole mahdollista siirtää.
Järjestäjän on suositeltavaa tutustua tiloihin ja esillä oleviin näyttelyihin etukäteen.
Tila voidaan tuolittaa tarvittaessa, jos näyttely sen sallii.
Taidehallin teknisen kaluston käytöstä voidaan neuvotella erikseen, jos laitteisto ja
henkilökunta ovat käytettävissä tapahtuman aikana.
Tapahtuma-aika tulee sovittaa näyttelyiden aukioloaikoihin (ma-pe 11-19, la ja
tapahtumasunnuntaisin 11-15).
Tapahtuman tai esityksen mahdolliset harjoitteluajat sovitaan erikseen Taidehallin
henkilökunnan kanssa. Harjoittelu on mahdollista lähtökohtaisin arkisin klo 8 – 11.

Pedatila Itikassa voidaan järjestää pienimuotoisia tapahtumia, kuten luentoja,
keskustelutilaisuuksia sekä videonäytöksiä. Tapahtuman toteutusaika sovitetaan tilan muuhun
toimintaan.
Tilan tekniikka ja varustelu
-Taittopöydät 10 kpl
-Artek-jakkarat 28 kpl
-Istuintyynyt (30 cm) 30 kpl
-Videotykki ja valkokangas
- 65” siirrettävä televisionäyttö (jos vapaana)






Taidehallilla ei ole tarjota tietokonetta Järjestäjän käyttöön.
Tila on pimennettävissä verhoilla.
Tilassa on vesipiste ja jääkaappi.
Taidetyöpajojen järjestämisestä neuvotellaan erikseen. Ensisijaisesti taidetyöpajat
järjestetään Kalevan Navetan 1. kerroksessa Kässä 1 –tilassa, joka on Taito EteläPohjanmaa ry:n hallinnoima tila.



Järjestäjä toimittaa Taidehallille sitovan tapahtumasuunnitelman 2 kuukautta ennen
tapahtumaa. Tapahtumasuunnitelman pohja on saatavilla Taidehallin nettisivuilla.
Taidehalli ja Järjestäjä sopivat tapauskohtaisesti tapahtumabudjetista ja
järjestämiskulujen jakautumisesta. Taidehalli ei peri vuokraa tilojensa käytöstä.
Taidehallissa järjestettävistä tapahtumista viestitään Taidehallin linjausten ja visuaalisen
ilmeen mukaisesti. Järjestäjän tulee toimittaa Taidehallille vähintään 1 kuukautta ennen
tapahtumaa viestintämateriaali (teksti ja kuvat). Järjestäjä huolehtii, että valokuvien
käyttöön on tarvittavat tekijänoikeudet. Taidehalli huolehtii viestinnän toteuttamisesta.
Järjestäjä on velvollinen osallistumaan tapahtuman valmisteluun, esim. tilan
tuolittamiseen ja muuhun vastaavaan, sekä purkamiseen tapahtuman jälkeen.
Valmistelu- ja purkuajat sovitaan tapauskohtaisesti.
Jos ulko-ovi on normaalista poikkeavana aikana auki Järjestäjän pyynnöstä, on
Järjestäjän järjestettävä ala-aulaan valvonta.
Tapahtuman järjestämiseen tarvittavista mahdollisista luvista ja järjestyksenvalvonnasta
sovitaan tapauskohtaisesti Taidehallin kanssa.
Järjestäjä on velvollinen suojelemaan tiloja, kalusteita ja laitteita likaantumiselta ja
vahingoilta sekä sitoutuu noudattamaan henkilökunnan antamia ohjeita tilan käytöstä.
Järjestäjä on korvausvelvollinen kaikista kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneista
vahingoista, joita laitteet, tilaajan henkilöstö, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat.
Aiheettomasta palohälytyksestä laskutetaan 650 €.
Ulko-ovia ja varapoistumisteitä ei saa sakon uhalla kiilata auki-asentoon (sakko 150 €).
Järjestäjän tulee huolehtia tilan siivouksesta tapahtuman jälkeen: roskat roskiin ja tila
siihen kuntoon, missä se oli ennen tapahtumaa.
Kalevan Navettaan ei ole sallittua tuoda omia alkoholijuomia. Tarjoiluita voi halutessaan
ostaa Äärellä-ravintolalta.
Tapahtuman järjestämisestä tehdään aina kirjallinen sopimus Taidehallin ja Järjestäjän
kesken.
















