
Tapahtumatuotannon Master Class -työpaja 
Oulussa lokakuussa 2020
Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanke ja Oulu Urban Culturen Urban Boost -hanke tuovat 
yhteistyössä Ouluun 27.10.2020 Paul Gudginin Festival and Event Management Master Class 
-työpajan. 

Paul Gudgin on isobritannialainen huipputuottaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus Paul Gudgin on isobritannialainen huipputuottaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus 
festivaalituotannoista. Gudgin on toiminut muun muassa maailman suurimman taidefestivaalin 
Edinburgh Fringen johtajana. Lisäksi hän on kouluttanut ympäri maailmaa tuhansia 
tapahtumajärjestäjiä suosituissa Master Class -työpajoissa. 

Lokakuun Master Class on suunnattu ensisijaisesti tapahtumien parissa työskenteleville nuorille Lokakuun Master Class on suunnattu ensisijaisesti tapahtumien parissa työskenteleville nuorille 
kyvyille ja muille alan uusille tekijöille. Työpajan tavoitteena on vahvistaa tapahtumakentän 
kapasiteettia Oulu2026-vaikutusalueella sekä tuottaa mielenkiintoisia ja kunnianhimoisia 
tapahtumia elävöittämään ja tukemaan alueen kehitystä kohti mahdollista Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuotta 2026. 

Mitä: Festival and Event Management Master Class -työpaja (kieli englanti)

Milloin: tiistai 27.10.2020 klo 10–17

MiMissä: Kulttuurilaboratorio, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu. (Työpaja varaudutaan toteuttamaan 
etänä, mikäli COVID-19 tilanne estää fyysisen toteutuksen. Etätoteutuksen päivämäärät voivat 
muuttua.)

KKenelle: Nuorille ja muille uusille tapahtumatuottajille, jotka tuottavat pää- tai sivutoimisesti 
festivaaleja tai tapahtumia Oulu2026-hankkeen vaikutusalueelta (Oulu, Kuusamo, Taivalkoski, 
Pudasjärvi, Ii, Utajärvi, Vaala, Hailuoto, Kempele, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Siikajoki, 
Raahe, Kalajoki, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Pyhäntä, Siikalatva, Haapavesi, Nivala, Kärsämäki, 
Haapajärvi, Kemi, Tornio, Kajaani, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Kuhmo, Pielavesi)

Työpaja on osallistujille maksuton. Lounas omakustanteisena.  

HaHakuaika: 10.8.–11.9.2020. Hakemus lähetetään Google Forms -lomakkeella. 
Osallistujat valitaan syyskuun aikana.

Klikkaa tästä hakulomakkeelle

https://forms.gle/XFVprjm5iXaXjFF89


THE 1-DAY MASTERCLASS PROGRAMME

Great Festival and Event Destinations

This session outlines what makes outstanding festival and event destinations work and 
considers how to make the most of your own festival and event environment 

Survival and Revival after Covid-19

This year has been devastating for many festivals and events, some aThis year has been devastating for many festivals and events, some are struggling to 
survive and many face a very uncertain future. This session considers strategies and 
options to help face up to the challenges of running festivals and events in a post 
Covid-19 world

Programmes and Expreriences

This session considers programming approaches and how to use venues and ideas to 
create unique experiences for your audience

MaMarketing and Media

Strategies for gaining the maximum exposure for your event

Sponsorship and Fundraising

This session considers how to approach sponsors and explores other ways of generating 
valuable income.

Impact and Evaluation

This session considers how to assess the impact of your events economicallThis session considers how to assess the impact of your events economically, socially and 
culturally and how best to use this information
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