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Meidän Festivaali ja Globe Art Point avaavat yhteisen 
residenssihaun Meidän Festivaalille 2020
Meidän Festivaali avaa ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa avoimen 
haun sisällölle. Yhteistyössä Globe Art Pointin kanssa avattavassa haussa 
etsitään ryhmää valmistamaan uutta teosta residenssissä Meidän Festivaalilla 
2020. Haku on osa Globe Art Pointin G.A.P. Lab -ohjelmaa.

Globe Art Pointin G.A.P. Lab -ohjelman aikaisemmissa osissa avoimesta hausta valitut taiteilijat ovat tehneet 
yhteistyötä projekteissa Espoon kaupunginteatterin, uuden tanssin keskus Zodiakin sekä Espoon modernin 
taiteen museon EMMA:n kanssa. Globe Art Point tekee tärkeää työtä Suomessa asuvien, ulkomaalais-
syntyisten taiteilijoitten aseman ja työllistymisen tukemiseksi. Meidän Festivaalin ja Globe Art Pointin 
tavoitteet monimuotoisesta kulttuurialasta sekä tasa-arvosta taide- ja kulttuurikentällä kohtaavat hankkeessa.

Avoimesta hausta valittava ryhmä taiteilijoita valmistaa Meidän Festivaalin residenssipuitteissa uutta taidetta, 
joka saa ensiesityksensä osana Meidän Festivaalin 2020 ohjelmaa. Ryhmässä tulee olla sekä 
suomalaissyntyisiä että ulkomaalaistaustaisia jäseniä. Haku sulkeutuu joulukuun alussa 1.12.2019. G.A.P. 
Lab -ohjelmaa tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Meidän Festivaali järjestetään ensi vuonna 26.7.–1.8.2020 Tuusulanjärvellä 24. kertaa. Tapahtuman 
taiteellisena johtajana jatkaa Kamus-kvartetti.
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MEIDÄN FESTIVAALI
Meidän Festivaali (ent. Tuusulanjärven kamarimusiikki) on ennakkoluuloton, kulttuurielämää uudistava, 
yhteiskunnallisesti valveutunut ja poikkitaiteellisista tempauksista tunnettu festivaali. Heinäkuun lopulla 
Tuusulanjärven historiallisessa ympäristössä koettava tapahtuma perustettiin vuonna 1997. Kamus-kvartetti 
aloitti Meidän Festivaalin uutena taiteellisena johtajana syksyllä 2019 Pekka Kuusiston seuraajana. Meidän 
Festivaali on palkittu Finland Festivalsin Vuoden Festivaali 2011 -nimikkeellä sekä vuoden 2013 musiikin 
valtionpalkinnolla. Meidän Festivaalin järjestää Järvenpään Sibelius-seura ry.

www.meidanfestivaali.fi

GLOBE ART POINT
Established in 2016, Globe Art Point (G.A.P) is an umbrella organization with a mission to enhance 
diversity in the Finnish art and culture scene by supporting the working circumstances, visibility and cultural-
political status of the foreign-born Finnish artists and art workers resident in Finland. In GAP LAB the 
selected/supported working groups and projects consist of foreign-born Finnish artists/art workers living in 
Finland and Finnish born artists/art workers collaborating and creating together.

www.globeartpoint.fi
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