
BEVILJADE AKTIVITETSBIDRAG 2019/2- SVENSKA UTSKOTTET
Ansökan Ansökt Beviljad Ändamål Aktivitet Sökande

2081 55500 20000

Projektissa kohtautetaan suomalaisia ja ruotsalaisia nuoria 
musiikin ja bändisoiton keinoin. Samalla rakentuu 
yhteispohjoismainen ilmasilta Seinäjoen ja Åselen välille, jossa 
musiikki on kolmas kieli. Musik Petri Kivimäki

2092 50000 30000
Skrivtid samt resebidrag för arbete med min kommande bok, en 
roman med arbetstitel Det som är akut. Litteratur Thella Johnson

2093 43996 25000

Bidraget kommer att användas för att täcka reskostnader och 
boende i Helsingfors under installation och vernissage av mitt 
arbete i utställningen Ars Fennica 2019 på Amos Rex 
konstmuseum, juni 2019. Bildkonst Miriam Bäckström

2094 50000 15000

Inkonst i Malmö vill anordna fyra möten mellan finsk och 
svensk elektronisk experimentell musik. Projektet vill stimulera 
det finsk-svenska musiksamarbetet och promota finsk kultur i 
Sverige. Musik

Kulturföreningen 
Inkonst Ulf Eriksson

2103 50000 10000

Jag söker bidraget med en önskan om att få råd att genomföra 
djupintervjuer med första, andra och tredje generationens 
sverigefinländare till min tredje och sista roman om Miira. Litteratur Eija Hetekivi

2104 50000 20000

Resestöd till den internationella scenkonstfestivalen FINFRINGE 
i Åbo. Föreställningen Hem är framtagen av Tyst teater på 
teckenspråk och riktar sig till både döva och hörande. Scenkonst

Riksteatern/Tyst Teater 
Mindy Drapsa

2137 20000 10000

Ruotsinsuomalaisen kulttuurin ystävät on vuosina 2014-2018 
järjestänyt 5 kirjoituskilpailua lapsille ja nuorille suomen 
kielellä. Parhaista teksteistä on tarkoitus koota antologia ja 
julkaista se. Språk

Ruotsinsuomalaisen 
kulttuurin ystävät



2138 25000 20000

Konstmusiksystrar är inbjudna att presentera vårt arbete för att 
stärka icke-mäns musikskapade under Art fair Suomi 2019 samt 
fördjupa våra samarbeten med nätverk/konstnärer i Finland. Musik

Konstmusiksystrar 
Rosanna Gunnarsson

2142 40670 7000

Kajsa Lindberg och Anna Fernell ställer ut på det 
konstnärsdrivna galleriet, Taidekeskus ITÄ i Lappeenranta i 1-
24/8 2019. Vi vill stärka kontakten med våra finska kolleger 
och deras publik. Bildkonst anna fernell

2153 33000 16000

F N i Pajala bjuder in allmänheten i Pajala och Kolari att skriva 
på temat "Att leva i gränsland". Skrivspråk: svenska, meänkieli 
eller finska. Ges ut i antologiform. Beräknat boksläpp: slutet 
2019. Litteratur

Föreningen Norden i 
Pajala

2161 15000 15000

Stiftelsen Jukola ordnar ett seminarium om översättningar 
mellan svenska-finska-meänkieli med bakgrund av Teemu 
Keskisarjas nya bok och språken kring födelsen av den 
finskspråkiga skönlitteraturen. Språk

Stiftelsen Jukola Tapio 
Salo

2163 50000 10000
Att arrangera och genomföra Nordisk Sångfestival 2019 i 
Trollhättan i Västergötland. Musik

Nordisk Sångfestival 
Ideell Förening 

2169 25500 2000

Vi skulle vilja söka bidrag till fem lärare, som önskar 
kompetenshöjning i undervisning och finsk kultur. Vi vill gärna 
delta i fortbildningsdagar på Hanholmen 2019-05-02 till 2019- 
05- 04-

Skolutveckling 
och 
lärarfortbildning

Sverigefinskaskolan i 
Stockholm Tea 
Karttunen

2177 28000 5000

Vi kommer genomföra två seminarium med samtal, workshops 
och offentliga presentationer där konstnärliga strategier kring 
självorganisering, hållbarhetsfrågor och politisk gestaltning står 
i centrum. Bildkonst

Frihetsförmedlingen 
John Huntington

2178 50000 30000

Att skapa en barnföreställning i manus och regi av Katja 
Seitajoki med premiär i september 2019 på UusiTeatteri. 
Föreställningen spelas på svenska, finska och tvåspråkigt både 
på egen scen och turné. Scenkonst UusiTeatteri

2179 10000 8000

Boken om min mor pianisten, kompositören Erna Tauro (1916-
1993) fyller en kunskapslucka i båda ländernas musikliv, där 
hon har en stor publik. 5-dagars arkivstudier i Helsingfors 2019. Musik Rita Bredefeldt



2191 30000 15000

Resor, lön och logi i Helsingfors för regissörer och tekniker från 
4e teatern, för att repetera upp föreställningen Paradisdoktrinen 
inför gästspel på Lilla teatern i Helsingfors 15e o 16e maj 2019 Scenkonst

4:e teatern Fredrik 
Lundqvist

2195 49800 10000

Scensverige driver internationellt nätverk med HBTQ-scenkonst 
och har bjudit in succéföreställningen Homoäiti av den 
prisbelönta dramatikern och regissören Heini Junkkaala att spela 
på Stockholm Pride Scenkonst

Scensverige AB Ulricha 
Johnson

2198 30000 20000

Historielärarnas förenings styrelse vill resa till Helsingfors för att 
(a) delta i De svenska historiedagarna och lära sig mera om 
Finlands historia, samt (b) träffa historielärare från Finland.

Skolutveckling 
och 
lärarfortbildning Historielärarnas förening 

2210 30000 12000

Ändamålet är att resa till Finland för att hitta samarbetspartners 
med teatrar, föreningar och skolor för att visa föreställningen 
"Vaarna" och skapa en länk mellan Svensk och Finsk nycirkus. Scenkonst Isak Lindberg

2212 29314 8600

Turné där musikerna Anna Fält och Lauri Antila samt dansaren Pia 
Pohjakallio arbetar tillsammans: föreställningar 4 vindars 
hus/¡RÅ!/Anna Fält solo ska spela på Kaustby & Joensuu 9. - 13/7. Musik Anna Fält

2218 30000 10000

Tornedalsteatern ska producera en kabaré på meänkieli/finska 
och svenska. Vi söker stöd för resor, boende för regissörHannu 
Friman och Anders Karkea plus del av marknadsföring. Scenkonst

Tornedalsteatern Erling 
Fredriksson

2229 25200 25000

Seminarium i Stockholm med inbjudna experter från Finlands 
Dövas Museum och Finlands dövhistoriska sällskap för 
erfarenhetsutbyte och paneldebatt om ansvaret för 
teckenspråkigas kulturarv. Språk

Föreningen Pär Aron 
Borgs vänner 

2230 30000 12000

Vi avser att skapa en scenkonst vi aldrig tidigare sett på en 
nordisk teaterscen. Med utgångspunkt från en finsk pjäs borrar 
vi oss in i den nordiska själens mörker och lustar. Scenkonst

Teater KAOS Max 
Lundqvist

2233 3000 3000
Att delta som moderator på Litteratur och retur: ett evenemang 
som ordnas mellan väster- och österbottniska litteraturaktörer. Litteratur Anna Remmets



2237 34000 15000

Att genom en beskrivning av vägen till fristad för hotade 
kulturskapare i Piteå, samt undersöka förutsättningarna för 
Mariehamn, inspirera andra kommuner i båda länder att bli nya 
fristäder.

Samhälle och 
demokrati Ulrika Lind

2242 40000 10000

Hiphop Revolution satsar på att skapa en bro och öka nya 
samarbeten mellan Sverige, Finland och andra nordiska länder 
så som Norge och Danmark, där Skandinavien kommer vara ett 
plattform för alla. Scenkonst Id Crew Eddie Yalman


