Kulturfonden för Sverige och Finland
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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat

Beviljat ändamål

Verksamhetsområde: Bildkonst
Koitila Ida
Hangöby

2000

För att färdigställa skulpturhelheten ”Tatuerad is” som visas på
Borås Konstmuseum i en grupputställning med finsk
samtidskonst.

Kyander Pontus

Skinnarby

2000

För att göra förberedande forskning för monografi om Maire
Gullichsen på Villa Mairea.

Setlementti Tampere ry

Tammerfors

3000

För att ordna en gemensam konstutställning med
stockholmska Inuti Foundations i Haiharan Taidekeskus i
Tammerfors.

UU Market

Helsingfors

2000

För att verkställa nyblivna finska designers grupputställning och
seminariehelhet i Finlandsinstitutets galleri under Stockholm
Design Week.

Verksamhetsområde: Film
Joensalo August
Tavastehus

2000

För att filma intervjuer för dokumentärfilmen Nonbinary Bones
som följer tre transpersoner i olika faser av
könskorrigeringsprocess i Göteborg.

Walhalla rf

2500

För att visa svensk film på olika håll i Finland med fokus på
orter som inte annars skulle komma i kontakt med svensk film
för en målgrupp bestående av ungdomar, unga vuxna, vuxna
och skolelever.

Verksamhetsområde: Litteratur
Lärobok för
Uleåborg
serieskapare

800

För att översätta boken Sarjakuvantekijän oppikirja till svenska
samt att lokalisera boken på den svenska marknaden.

Magga Hannu

Enontekis

2000

För att göra släktforskning bland samerna med hjälp av
renmärken från 1600-talet tills idag.

Tigern rf

Helsingfors

1500

För att ordna den finlandssvenska kultur- och debattklubben
Klubb Tigerns evenemang i Göteborg i samband med
bokmässan.

Verksamhetsområde: Musik
Johansson Anton
Mariehamn

2000

För att ordna Puppa - En inkapslande audiovisuell
konsertupplevelse, där musiken och rummet omsluter
åhöraren på Åland.

KOMP! rf

Raseborg

1500

För att arrangera två kreativa musikläger för barn och unga i
åldern 11-18 år från både Sverige och Finland i Villa Christine i
Raseborg.

KYN ry

Esbo

3620

För att bjuda in den svenska kompositören Anders Edenroth
som gäst för att delta i KYNs övningar och galakonserten under
körens galakonsertvecka.

Stiftelsen
Schymbergsgården

Piteå

473

För Jaakko Kortekangas resa till Hjördis Schymberg Award på
Tonhallen i Sundsvall.

Helsingfors

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Bergholm Tapio
Helsingfors
1500

För att göra en arkivresa till Sverige och fördjupa sig i Mauno
Koivistos verksamhet med fokus på material om samarbetet,
grälen och spänningar mellan de centrala och mest
inflytelserika personerna inom politiken i Sverige och Finland.
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Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

Helsingfors

4000

För att i samarbetet med den svenska scoutorganisationen
Scouterna verkställa Value Based Leadership -utbildningar för
unga vuxna i Finland.

Verksamhetsområde: Scenkonst
Corporeal Mime Helsingfors
työryhmä

1000

För ett framförandeprojekt om fysisk teater av en finsk-svensk
arbetsgrupp.

Daduo

Helsingfors

1000

För att dela med sig av arbetet kring projektet ”Shapeshifting”
och framträda inför publik i Stockholm.

Espoon
Kaupunginteatterisäätiö

Esbo

5000

För resekostnader i samband med föreställningen Voi Luoja!
som åker på gästspelsturné i Sverige i samarbete med
Riksteatern.

Verksamhetsområde: Vetenskap
Grünbaum Leni
Helsingfors

4740

För att samarbeta med forskningsgruppen NOMP – New
Organization & Management Practices vid Mälardalens
högskola i Västerås.

Seitsonen Oula

Helsingfors

3000

För att verkställa ”Jäätikköarkeologiaa Saamenmaalla”projektets fältstudier i Halti-Ridnitšohkka-området i finska
Lappland.

Shpinitskaya Yulia
(Julia)

Helsingfors

1750

För att i samband med postdoc-projektet “Sacred Sound in the
Arctic Culture of the Sami: Representations of Concealed
Sound in the Sacred Singing, Soundscapes and Acoustics of
Ritual Spaces” göra arkivstudier och forska i den samiska
samlingen i Institutet för språk och folkminnen vid Uppsala
universitet.

