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Bidragsmottagare

Ort

Beviljat

Beviljat ändamål

Helsingfors

2000

För en finländsk-svensk arbetsgrupp för att arrangera
utställningar i samband med ett konstnärligt projekt i Sibbo
och i Uppsala samt för en veckas arbetsperiod i Uppsala.

Lindholm, Daniel

Åbo

3000

För produktionsstöd för en samhällsdokumentär som skildrar
kulturbranschen i pandemins kölvatten både ur ett finländskt
och svenskt perspektiv.

Olsson, Claes

Helsingfors

1000

För att resa till Sverige för att tillsammans med
manusförfattare Erik Norberg skriva ett manus till en tv-serie
om Märta och Henrik Tikkanens relation samt för att träffa
författaren-redaktören Åsa Moberg.

Verksamhetsområde: Bildkonst
There might be corners

Verksamhetsområde: Film

Verksamhetsområde: Litteratur
Ekenässällskapet r.f.

Tenala

1000

För att bjuda in två svenska författare till Litteraturfestivalen
Bokkalaset i Ekenäs november 2022 med temat ”Förväntan”.

Frondelius, Johanna

Helsingfors

2000

För att göra bakgrundsarbete samt att intervjua sverigefinska
kvinnor som har flyttat till Sverige från krigsbarn fram till idag
för en faktabok.

Kulturfestival på Åland
r.f.

Mariehamn

3000

För att bjuda in svenska författare till Mariehamns
litteraturdagar 2022.
För produktionsstöd för ungdomsmusikfestivalen
Augustinatten där unga, både finländska och svenska, musiker
uppträder i Ekenäs i augusti 2022.
För utomhusmusikevenemanget Vasa Vibe där unga finländska
och svenska musiker delar scen och som ordnas för en ung
publik i centrala Vasa i augusti 2022.

Verksamhetsområde: Musik
Finlandssvensk
Kulturutveckling rf

Ekenäs

2000

Finlandssvensk
Kulturutveckling rf

Ekenäs

2000

Finlands svenska
spelmansförbund rf

Korsholm

1500

För att ordna spel- och danskurs i Borgå med temat Adolf
Fredrik Stare i samarbete mellan Finlands svenska
spelmansförbund och Södermanlands Spelmansförbund.

Florakoren vid Åbo
Akademi r.f.

Åbo

2000

För Florakören vid Åbo Akademi r.f.:s resa till Linköping för att
hälsa på vänkören Linköpings Studentsångare i samband med
vänkörens 50-årsjubileum.

Helsinki chamber
orchestra ry

Helsingfors

2000

För att göra skivinspelning med världspremiärinspelningar av
tonsättarna Moses Pergament, Bo Linde och Johan Ullén i
Grankulla samt hålla en porträttkonsert med Pergaments
musik i Helsingfors.

Lauri Hyvärinen ja
Daniel M Karlsson

Vanda

2000

För att verkställa ett sologitarrverk i samarbete mellan svenska
tonsättaren Daniel M Karlsson och finländska gitarristen Lauri
Hyvärinen under år 2022 i Stockholm och Helsingfors.

Pellinge musikdagar

Helsingfors

2000

För genomförandet av en konsert i Borgå Domkyrka med LarsErik Larssons verk "Förklädd gud" – en lyrisk svit för kör,
orkester, solister och recitatör i samband med Pellinge
musikdagar i augusti 2022.

Sångvik rf.

Helsingfors

2000

För att arrangera en mästarkurs för unga klassiska
yrkessångare och sångstuderande från Sverige, Åland och
Finland i Grelsby på Åland.
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Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Ehrensvärd-seura

Helsingfors

5000

För kanonslupen Dianas medverkan i svenska marinens 500 års
evenemang i Stockholm i juni 2022 och för att presentera
Sveaborg för den svenska publiken.

Elisabeth Rehn - Bank
of Ideas

Kauniainen

10000

För att täcka arvoden för projekthantering och koordinering
samt forskningsarvoden i samband med evenemanget Nordic
Security Forum på hösten 2022.

Stiftelsen Ålands
fredsinstitut

Mariehamn

3000

För resor och logi för inbjudna svenska talare och medverkande
under evenemanget Kastelholmssamtal om fred 2022 med
temat ”Genombrott eller sammanbrott? Om
förtroendeskapande och nedrustning idag” på Åland.

Verksamhetsområde: Scenkonst
Finlandssvensk
Kulturutveckling rf

Ekenäs

2000

För kostnader i samband med Vasa Humorfestival med
program såsom ståuppkomik med både finlandssvenska och
svenska komiker, humorföreställningar, workshops, kurser och
föreläsningar i oktober 2022.

Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry

Tammerfors

2500

För en arbetsgrupp bestående av vuxna med
funktionsnedsättning deltagande i ”Teatterista voimaa”workshops på Finlandsinstitutet i Stockholm i samarbete med
Riksteatern.

Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning
Suomen
ruotsinopettajat ry

Helsingfors

1500

För att i samarbete med Riksföreningen Sverigekontakt och
Nätverket Svenska nu arrangera en fortbildningskurs för
svensklärare på Åland i juni 2022 då Ålands självstyrelse fyller
100 år.

2500

För att ordna virtuella språkcaféer för personer bosatta i
Sverige som vill lära sig finska samt bygga upp ett koncept för
virtuella språkcaféer som kan användas i framtiden.

Verksamhetsområde: Språk
Kansalliskielet ry Nationalspråken rf

Helsingfors

Verksamhetsområde: Studieresor och lägerskolor
Hämeen ammattiinstituutti Oy

Tavastehus

1000

För en studieresa till Finnskog i Sverige för att hjälpa lokala
aktörer med att färdigställa timmersockeln för en rökstuga.

Sotungin lukio

Vantaa

3000

För att tillsammans med gymnasieelever vid Sotungin lukio
förverkliga en veckas kulturresa till Stockholm med omnejd.

Stockholm '12

Uleåborg

2200

För att ordna en studieresa för elever i Oulun suomalaisen
yhteiskoulun lukio i samband med kursen ”Tukholma-kurssi”.

Verksamhetsområde: Vetenskap
Jalovaara, Ville

Helsinki

2000

För skrivarbetet i samband med en faktabok om
storbombningarna av Helsingfors.

Sandell, Valter

Helsingfors

750

För att delta i en doktorandkurs vid Lunds universitet, på
konferenscenter i Skåne/Götaland samt vid Göteborgs
universitet.

