BEVILJADE AKTIVITETSBIDRAG 2020/2- SVENSKA UTSKOTTET
Ansökan
2535

2536

Ansökt
50000

50000

Beviljad Ändamål

Aktivitet

Sökande

50000

"Jag åkte, du blev kvar" är ett projekt som undersöker
mänskliga relationer i spåret av migrationen mellan
Finland och Sverige. Projektet ska mynna ut i en bok
och en utställning.

Bildkonst

Projektgrupp Jag åkte, du blev
kvar. Lina Puranen

20000

För att utveckla en artist's book/diktsamling som
baseras på kvinnors minnen från tider av krig. Bygger
på material från ett stort researcharbete jag tidigare
har genomfört i Finland och i Sverige..

Bildkonst

Freja Andersson

Skapa kulturupplevelser vid bil och busr- resor eftter
väg och även vid vandring i natur. Konstvägen Sju Älvar Bildkonst
med 13 konstverk vid väg 92 Holmsund-Borgafjäll får
sin fortsättning in i Finland

2545

20000

20000

2559

14000

14000

2548

2473

15000

64000

Svenska sektionen i Nordiska museiförbundet ansöker Bildkonst
om bidrag till en studieresa för utvecklingsarbete inom
förbundet tillsammans med de finska kollegorna.

Konstvägen Sju Älvar Bo Nilsson

Nordiska museiförbundet

4000

För att arrangera en filmdag i Haninge kulturhus i
Handen med kortfilmer från Sverige & Finland.
Filmerna ska inspirera till tankar om kultur, språk och
integration.

Film

Filmfrossa Handen 2020 Aase
Högfeldt

20000

Kunskapen om den finlandssvenska, moderna
litteraturen är anmärkningsvärt låg i Sverige. Jag vill
arbeta för att göra finlandssvensk och åländsk
litteratur synlig i Sverige med en bl a en intervjubok.

Litteratur

Yukiko Duke-Bergman

2509

2518

2491

2514

2543

30000

6000

30000

50000

11000

30000

Ett utvecklingssamarbete mellan Seriefrämjandet och
bl.a. våra systerorganisationer i Finland, Danmark och
Norge för utbyten vid Toronto Comic Arts Festival i
Kanada.

Litteratur

Seriefrämjandet Jamil Mani

6000

Vi söker bidrag för att delta i Helsingfors seriefestival
2020 med ett bokbord och eventuellt också i
scenprogrammet. Vi behöver pengar för att bekosta
resan dit samt för boende för vår delegation.

Litteratur

Lystring Fredrik Jonsson

6000

Producera en ep tillsammans med en av Sveriges
största vispoeter Mats Paulson. Frida Andersson
gästsolist. Innehåller tolkning av Mats Paulsons "Stilla
Raivolavals" hyllning till Edith Södergran

Musik

Roland Junell

7500

NORBUSANG 2020, en nordisk barn- och
ungdomskörfestival genomförd av UNGiKÖR i
Nyköping, Sverige på uppdrag av Norbusangrådet som
har sitt sekretariat i Finland.

Musik

UNGiKÖR

6500

Att sjunga nationaleposet Kalevala och andra
berättelser i kalevala mått på svenska. Syftet är att
undersöka hur förändras sjungandet när man sjunger
runåsångerna (runolaulu) på ett annat språk.

Musik

Anna Fält

A music and art festival, Lidelsen is held annually in
Sörmland, Sweden. The festival is an opportunity for
land, ocean, musician, artist, concert goers; nature
and humanity to coexist and blend.

Musik

Jacob Mounir

2576

30000

14000

2544

20000

15000

2558

50000

25000

SPF Seniorerna i Västerbotten ska genomföra ett
Samhälle och
parlament tillsammans med SPF Österbotten i Finland, demokrati
med syfte att diskutera respektive länders/regioners
pensionssystem och ekonomiska villkor.
Jag ansöker om medel för att översätta finska låtar till
svenska. Översättningarna kommer ingå i ett planerat
projekt om ett musikalbum, som spelas in i Finland
och Sverige.

Samhälle och
demokrati

SPF Seniorerna
Västerbottensdistriktet

Love Antell

2495

30000

30000

2528

30000

15000

2534

2579

2582

70000

59420

50000

Vi söker medel för att kunna genomföra ett utbyte
mellan Sverige och Finland inom dans och cirkus för
barn och unga (10-20 år) samt deras pedagoger och
ledare. Festivalen sker i Stockholm i aug 2020.

Scenkonst

Turnera med en tvåspråkig föreställning
Spegelbild/Peilikuva. Syftet är inspirera unga och öka Scenkonst
deras språkintresse med modern/urban finska. Ansöker
för resor, logi, transporter och marknadsföring.

Ung Scen Konst Per Tillö

Teatteri Sydänkäpy

24000

På Balettakademien använder vi metoden Dans för
Parkinsons. Vi är inbjudna att deltaga på en konferens i Scenkonst
Helsingfors den 13-15 november 2020 för att hålla
workshop och ge en dansföreställning

Balettakademien Åsa Åström

30000

Utifrån skolans mångkulturella profil behövs
inspiration och kunskap från tvåspråkiga Finland som
tagit täten i skolfrågorna. Vi vill dela med oss våra
kunskaper om minoritetslagstiftningen.

Axevalla folkhögskola

50000

Syftet med projektet är att genomföra en pilotstudie av
filosofiska diskussioner om djurs rättigheter runt år
Vetenskap
1700, utifrån svenskt och finskt universitetsmaterial
som aldrig tidigare studerats.

Studieresor och
lägerskolor

Andreas Hellerstedt

