
BEVILJADE VISTELSESTIPENDIER 2020 - SVENSKA UTSKOTTET 
Ansökan Ansökt Beviljad Ändamål Aktivitet Sökande

2609 8500 3000

Att i Juli 2020 få uppleva kultur & livet i Finland. Utfrån 
upplevelser & nyvunna kontakter med lokala konstnärer 
formge en liten upplaga konstnärliga zines som ett påbörjat 
brobygge länderna emellan. Bildkonst Sointu johansson

2657 14000 10000

Besöka Paimio sanatoriet, Paimios stadsarkiv, Turku Lasarett 
museum och arkiv i Åbo samt Alvar Aalto museum för att 
filma och göra research till konstprojekt om modernistisk 
arkitektur. Bildkonst Emelie Carlén

2719 20500 20500

Konstnärerna O (FI) och FAS Fiber Art Sweden (SE) vill 
främja samarbetet mellan organisationerna genom 
utställningen FAS/O/nligt på Hanaholmen-Kulturcentrum för 
Sverige och Finland, start sept 2021. Bildkonst

FAS, Fiber Art Sweden Lotte 
Nilsson-Välimaa

2721 20500 20500

Konstnärerna O (FI) och FAS Fiber Art Sweden (SE) vill 
främja samarbetet mellan organisationerna genom 
utställningen FAS/O/nligt på Hanaholmen-Kulturcentrum för 
Sverige och Finland, start sept 2021. Bildkonst

FAS, Fiber Art Sweden Lotte 
Nilsson-Välimaa

2483 21500 7500

Vi kommer att göra en kort dokumentärfilm om Sara 
Kardirsson, som är sverigefinsk. I filmen följer vi Sara och 
hennes resa till sin hemort i Lapua. Filmen kommer bl.a visas 
i Almedalen och folkets bio Film Navona Film Liina Johansson

2478 6200 6200

Faktasökande om Gerda Ragnhild Godenius (1877-1966): 
hennes barndom, uppväxt och studietid i Finland t o m 1907 
då hon flyttade till Sverige. Detta för en redan påbörjad bok 
om hennes konstnärskap. Litteratur Märta Holkers



2496 6200 6000

I mars släpps krimromanen "Förstfödd" med sverigefinskt 
tema. Till uppföljaren vill jag researcha finsk konst och 
kultur, särskilt Kalevala. Bland annat vill jag besöka 
Ateneum. Litteratur Joni Nykänen

2638 11400 8000

Forskning för en bok om Sverige-Finland. Vi vill därför 
göra intervjuer för boken, besöka arkiv och 
Hufvudstadsbladets tidningsredaktion samt en presentation 
på Svenska klubben i Helsingfors. Litteratur David Lindén

2507 25000 15000

Ansökan avser kostnader för resa och uppehälle för de 
svenska deltagarna i samband med Ung Nordisk Musik-
festivalen i Tammerfors, Finland i augusti 2020. Musik

Svenska Stiftelsen Ung Nordisk 
Musik 

2557 7500 7500

Utveckla och planera framtida samarbete med Special Music 
Centre Resonaari och presentera min forskning vid The 34th 
World Conference for the International Society for Music 
Education, Helsingfors. Musik Bo Nilsson

2612 8500 4250

Musikern Jasmine Kinnari kommer resa till Finland för att 
delta i barockmusiklägret som ordnas i Kälviä, där hon 
kommer få både enskild och gruppundervisning i 
barocksång. Musik Jasmine Kinnari

2595 7500 7500

Insamling av material till bok om författaren Minna Canth. 
Boken fokuserar sociala frågor, socialt arbete och 
socialpolitik. Arkivarbete vid Brages pressarkiv och vid 
Riksarkivet i Helsingfors.

Samhälle och 
demokrati Jörgen Lundälv

2492 16600 15000

Ett gästpel på Zodiak av Cullberg med The Match av 
Deborah Hay. Det presenteras som en double bill 
tillsammans med ett solo av den finska dansaren Vera 
Nevanlinna/Deborah Hay solo The News. Scenkonst Cullberg Emm Astbury

2592 5900 5900

Jag har bjudits in av Kritikbyrån för att leda en fyra dagars 
workshop inklusive en föreläsning i teaterkritik för 
svenskspråkiga kritiker under Hangö teaterträff 4-7 juni 2020 Scenkonst Cecilia Djurberg



2599 7500 7500

Blaue Frau (Finland) ska hösten -20 sätta upp en 
föreställning. Som sverigefinsk bosatt i Sverige ska jag 
medverka som scenograf & kostymdesigner. Ansökan syftar 
till att finansiera resa och boende. Scenkonst Ebba Forstenberg

2553 6200 6200

Att delta i årets fortbildningsdagar för sverigefinska lärare i 
Hanaholmen 23-25.4.2020. De nyaste trenderna inom 
språkundervisning presenteras. Tips om litteratur och 
läromedel.

Skolutveckling 
och 
lärarfortbildning

Tukholman ruotsinsuomalainen 
koulu yläaste Asja Vuorenmaa

2588 6200 6200

Fortbildning & utveckling av samarbete med fotografen 
Nina Sederholm på YP om framtida projekt mellan våra 
skolor. Besöka relevanta utställningar för fortbildning och 
inspiration.

Skolutveckling 
och 
lärarfortbildning

NU20 Göteborg Sara Eva 
Samuelsson

2594 5900 5900

Jag vill utveckla kontakter med lärare och forskare inom 
historielärarutbildningen i Finland och andra deltagande 
länder.

Skolutveckling 
och 
lärarfortbildning Per-Arne Karlsson

2661 5900 5900

Deltagande i fortbildning för lärare under läsåret 2020-2021 
i Yliopistokeskus Chydenius i Kokkola med 6 st moduler 
varav 2 under -20. 1-2.10 och 18-19.11. Övriga 4 moduler 
under vt -21,

Skolutveckling 
och 
lärarfortbildning Hanna Timmerbacka-Uusitalo

2476 7500 4500

Konferensen är ett tillfälle för kulturella upplevelser och för 
nätverkande. Schema för konferensen har ännu inte kommit, 
men jag föredrar lite tid på plats både före och efter 
konferensen. Vetenskap Ulrika Bergstrand

2552 12700 7500

Syftet är att stärka nätverk,kunskap och metodutbyte för det 
fortsatta arbetet i universell utformning. Konferensen samlar 
flera aktörer och det skulle vara värdefullt för oss att delta. Vetenskap

Funktionsrätt Sverige Diana 
Chafik

2608 3600 3600

Syftet med resan är att samarbeta på två forskningsartiklar 
om religiös konvertering i Finland i samband med äktenskap 
och skilsmässa. Vetenskap Jani Turunen

2698 8500 8500

This travelling funding is used to visit to Finland for two 
purposes: participate conference as invited speaker and have 
a research meeting where our up-coming collaboration 
(SWE/FI) is planned Vetenskap Johanna Rokka



2741 7500 7500

Huvudsyftet med projektet är att fullborda och utge min bok 
om Tito Colliander. Syftet med vistelsen i Finland är att 
arbeta i Helsingfors universitetsbibliotek där Collianders 
arkiv finns bevarat. Vetenskap Olga Engfelt


