
Mikä on OFF Tampere?

OFF Tampere on osa Teatterikesän oheisohjelmistoa ja avoin kaikille omalla kustannuksellaan 

esiintymään haluaville ryhmille: taiteilijoille, harrastajille ja ammattilaisille. OFFia on järjestetty 

vuodesta 1991 asti. Vuosittain OFF Tampereeseen on ilmoittautunut noin 30 ryhmää, ja esityksiä on 

ollut noin 100. Mukaan on mahtunut muun muassa sirkusta, burleskia, stand up -komiikkaa, 

improvisaatiota, perinteistä draamaa sekä komediaa ja kesäteatteria. Ilmoittautuminen OFFiin 

aukeaa Teatterikesän verkkosivuilla keskiviikkona 2.5.2018.

Tietoa Tampereen Teatterikesästä

Tampereen Teatterikesä on Pohjoismaiden suurin ja arvostetuin ammattiteatterifestivaali, jota on 

järjestetty jo vuodesta 1968. Tänä vuonna festivaali juhlii 50-vuotista taivaltaan ja valloittaa 

Tampereen 6.– 12.8.2018. Teatterikesään kuuluu viisi (5) ohjelmakokonaisuutta: Pääohjelmisto, 

Ohjelmateltta, Tapahtumien Yö, ravintolafestivaali Encorebaana sekä OFF Tampere. Lisäksi 

festivaaliviikon aikana voi osallistua teatterialan koulutuksiin, keskusteluihin, seminaareihin, 

työpajoihin ja tapaamisiin.

Paljonko esiintyminen OFF Tampereessa maksaa?

OFF ilmoittautumismaksu on 143,00 € (sis. alv 24 %). Haluamme kuitenkin palkita aikaiset 

ilmoittautujat Early Bird -edulla, jolloin ensimmäisen ilmoittautumisviikon ajan ilmoittaumismaksu 

on 15% edullisempi eli ainoastaan 122,00 € (sis. alv 24 %). 

Early Bird tarjous on voimassa 2.– 9.5.2018 välillä OFF-ohjelmistoon ilmoittautuneille.

http://www.teatterikesa.fi/


Ilmoittautumismaksua vastaan esitys pääsee osaksi Teatterikesän markkinointia, johon kuuluu 

muun muassa: 

 Esityksen tietojen julkaisu Teatterikesän tabloid-lehdessä. Tabloid ilmestyy Aamulehden 

välissä 24.7.2018 (levikki n. 120 000 kpl, Teatterikesän oma jakelu n. 10 000 kpl). 

Sisältää yhden kuvan, lyhyen esittelytekstin (n. 200 merkkiä) sekä informaation 

esityspaikoista ja -ajoista.

 Esityksen tietojen julkaisu Teatterikesän verkkosivuilla. Sisältää pidemmän esittelytekstin,

informaation esityspaikoista ja -ajoista sekä kuvia.

 OFF-ohjelmiston katuständi Tampereen keskustassa ja juliste Tullikamarin 

kulttuurikeskuksen portaikon seinälle.

 Esityksen markkinointi OFF Tampereen Facebook -sivulla:

http://www.facebook.com/OFF-Tampere

Ilmoittautumismaksu koskee aina yhtä (1) esitystä, näytösten määrää viikon aikana ei rajoiteta.

Mikäli sama ryhmä ilmoittaa OFF-ohjelmistoon useamman esityksen, kaksi (2) näistä laskutetaan 

täydellä hinnalla ja kolmannen (3) saa ilmoittaa mukaan ilmaiseksi. (Tämä koskee siis eri esityksiä, ei

saman esityksen eri näytöksiä).

Huomaathan, että Teatterikesän markkinoinnissa käytettävät tekstit kirjoitetaan 

ilmoittautumislomakkeessa mainittujen tietojen pohjalta. Suosittelemme siis täyttämään lomakkeen 

huolella ja varmistamaan, että se sisältää kaiken tarvittavan informaation esityksestä. Muista myös 

lisätä hyvälaatuinen kuva lomakkeeseen, sillä kuva on välttämätön markkinointimateriaaleissa.

Halutessaan lisämarkkinointia ryhmä voi myös osallistua OFF Tampereen ilmoitukseen 

Tamperelaisessa 4.8.2018. Osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoitus sisältää esityksen nimen ja 

yhden kuvan. Tarkemmat tiedot julkaisuajankohdasta ja ilmoitushinnasta ilmoitetaan myöhemmin.

Off Tampere ohjelmistoon ilmoittautuminen päättyy 31.5.2018. 

Lisätietoja sähköpostitse off@teatterikesa.fi sekä puhelimitse 03 222 8536. Toimistomme sijaitsee 

Tullikamarin kulttuurikeskuksessa osoitteessa Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere. 

Ota seurantaan myös www.teatterikesa.fi sekä OFF Tampere Facebookissa! 

http://www.facebook.com/offtampere/
http://www.teatterikesa.fi/
mailto:off@teatterikesa.fi
https://www.facebook.com/OFF-Tampere-745455228898722/?ref=page_internal

