BEVILJADE AKTIVITETSBIDRAG 2021/1 - SVENSKA UTSKOTTET
Ansökan Ansökt

2645

15000

2694

37000

2704

30000

Beviljad

Aktivitet
Syftet med bidraget är att ordna en tvåspråkig (finska &
svenska) konsert i Jönköping med klassisk musik. Repertoaren
kommer exempelvis innehålla Guy Rostedts och Oskar
15000 Merikantos låtar.
Musik
Ett konstnärligt undersökande projekt om Edith Södergrans
fotograferande för att göra en bildbaserad bok som speglar en
relativt okända sida av ES. Finansiering behövs för arbetstid och
15000 resor.
Bildkonst
Uppmärksamma nationernas gemensamma hantverkshistoria
genom att färga textil med växtmaterial. Väcka frågor om
hållbarhet, konsumtion och tradition genom
15000 mode/konst/kultur.
Bildkonst

2718

50000

2663

32000

Utförande av två större muralmålningar i Malak-Korsnäs,
20000 Finland.
För att filmfotografen Jesse Jalonen ska kunna resa till Sverige
och medverka i kortfilmen "Hollywood", som spelas in i
20000 Göteborg i februari-mars 2021.

51000

Gästredaktion för Kritikers septembernummer 2021 söker
medel för 3 översättningar (finska till svenska) av
tidskriftsbidrag samt författarbesök med publika samtal i
25000 Stockholm för 3 finska författare.

60000

I Tornedalen finns en rik litteraturskatt skapad på en mångfald
av språk. Litteraturseminariet vill synliggöra Tornedalens
20000 särart och skapa samarbetsmöjligheter.
Litteratur

2666

2676

Sökande

Jasmine Kinnari

Niina Ulmaja

Saara Kosonen

Bildkonst

Jon Gredmark

Film

Tia Kouvo

Litteratur

Tova Gerge

Stiftelsen Nordens
Biskopsarnö

2681

47500

För att spela in utvalda sånger på CD-skiva av finlandsfödda
tonsättaren Laura Netzel med Christin Högnabba, sopran och
Stefan Lindgren piano samt violinist N.N för två sånger med
30000 violinobligat.

Musik

2682

36000

2696

50000

Experimentmusiker från Vision Forum och Akusmata
(Helsingfors) genomför workshops och konserter i Helsingfors
och Vasa. De undersöker hur text kan användas på
20000 nyskapande och kreativa sätt i konserter.
Musik
Bottenviken, konstnärligt samarbete med syfte att producera
ett musikalbum med samtida och äldre musik från Finland,
30000 tolkad och översatt till svenska.
Musik

50000

Gemensamt komponerar vi ett verk online som sedan
vidareutvecklas av varje kompositör. Vi genomför en
konsertserie där varje kompositör framför sin version och alla
20000 tillsammans en trio version.

50000

Att samverka i gemensamma utbildningsinsatser för ökad
kunskap om kultur som redskap för ökad livskvalitet samt som Samhälle
existentiellt stöd i vård och omsorg, även genom digital
och
50000 förmedling och ny teknik.
demokrati

2700

2702

2723

50000

2691

50000

2705

40000

2658 26000
Totalt
674500

NCIA 2021 kommer hållas i Helsingfors. Att förse deltagarna
med flera paneldebatter med gäster som kommer diskutera och
debattera kring samarbetet och utmaningar mellan de nordiska
20000 Under
länderna.
en 72 timmars workshop i Helsingfors utvecklas ett
koncept för en flerspråkig scenkonstföreställning av pjäsen
25000 "ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen" av Vanja Hamidi
Att spela föreställningen Don't Fear Change i Finland 2021. 315000 4 spelningar.
För att genomföra föreläsningar i Finland om händelser i
Bottenviken under 1900-talet som knöt samman Sverige och
Finland. T.ex. ryska marinens bortförande av en svensk lots
10000 till Vasa år 1916 m.m.
350000

Musik

LauraNetzelgruppen AnnChristin Högnabba

Ideell förening Vision
Forum Per Huttner

Thella Johnson

Schh Ideell förening

Betaniastiftelsen Ulrika Lind

Samhälle
och
demokrati

Utrikespolitiska föreningen
Malmö

Scenkonst

Vanja Hamidi Isacson

Scenkonst

Interim kultur Ab (svb)

Vetenskap

Tommy Lundmark

