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Bidragsmottagare Ort Beviljat Beviljat ändamål 

Verksamhetsområde: Bildkonst 

Eilittä, Elvira  Helsingfors 636 För rese- och logikostnader i samband med att träffa 
scenkonstnären Emilia Jansson vid Östgöta teater i Norrköping 
för att planera kommande samarbete gällande en performans.  

Helsinki Urban Art Helsingfors 1500 För att genomföra ett finländsk-svenskt gatukonstnärsutbyte 
mellan Helsingfors och Helsingborg eller Malmö i samarbete 
mellan Helsinki Urban Art ry, Kulturhotellet och Art Scape 
Malmö.  

Supermarket/ Sculptor 
-ryhmä 

Esbo 3000 För att göra en konstinstallation för Galleria Sculptors 
utställningsmonter på Supermarket 2022-konstmässan i 
Stockholm.  

Verksamhetsområde: Film 

Espoon elokuvajuhlat 
ry 

Esbo 1500 För att täcka kostnader för teknisk utrustning i samband med 
att ordna en utomhusföreställning av filmen Fucking Åmål på 
Espoo Ciné 2022-festivalen. 

Groskind, Sawandi Helsingfors 2000 För att täcka medverkandes rese- och logikostnader i 
anknytning till en spelfilm.  

Hyppönen, Laura  Esbo 1350 För att täcka kostnader för resor och arvoden i samband med 
konstnärligt arbete på Bergman Estate-residenset på Fårö. 

Keski-Suomen 
elokuvakeskus 

Jyväskylä 1000 För att visa svensk film på festivalen Arktisen upeeta i 
Jyväskylä i november 2022.  

Långfilm Productions 
Finland Oy 

Helsingfors 2000 För resekostnader till Stockholm och till Göteborg i anknytning 
till en dramaserie.  

Uljas, Ditte Helsingfors 1500 För rese- och logikostnader i samband med en researchresa till 
Skånes Mykologiska Förening i Skåne och en inspelningsresa 
till Nordic Mycological Congress för en dokumentärfilm.  

Verksamhetsområde: Musik 

Bäckström, Jonathan Helsingfors 600 För att arrangera en konsert med Jonathan Bäckström Quartet 
(JBQ) på jazzklubben Brötz i Göteborg. 

HAV Vanda 3500 För att arrangera HAV-duons konsertturné i Finland och 
Sverige.  

Suomen Jazzliitto ry. Helsingfors 2900 För att arrangera en konsertturné med sex konserter med 
Adele Sauros Quartet i Sverige med fokus på att minska 
koldioxidavtrycket.  

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati 

European Youth 
Parliament Finland – 
EYP Finland ry 

Helsingfors 3000 För att arrangera ”Åland 2022”, en sex dagars konferens 
organiserad av Europeiska Ungdomsparlamentet Finland (EYP 
Finland). 

Oksanen, Päivi  Lahtis 1250 Resebidrag för att skapa nätverk med nordiska geoparkguider.  

Pohjola-Nordenin 
Nuorisoliitto ry 

Helsingfors 1500 Resebidrag för unga journalister att besöka debattevenemang 
i Sverige respektive Finland på sommaren 2022. 
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Verksamhetsområde: Scenkonst 

Dramatic Combat 
Finland 

Åbo 2000 För att täcka två svenska medverkandes rese- och 
logikostnader för deltagande i scenstridworkshop Summer 
Clash 2022. 

Sirkusyhdistys Race 
Horse ry  

Helsingfors 2500 För resekostnader i samband med att bekanta sig och nätverka 
med Östgötateatern i Norrköping samt att bekanta sig med 
aktörer vid Riksteatern. 

Tanssiareena ry  Helsingfors 1000 För att bjuda in stockholmska artisten Staffan Eek till Liikkeellä 
marraskuussa-festivalen i november 2022 i Helsingfors för att i 
samarbete med den norska Mette Edvardsen samt tre lokala 
konstnärer göra en ny adaption av verket ”Time has fallen 
asleep in the afternoon sunshine”. 

Teaterföreningen Blaue 
Frau rf 

Helsingfors 2000 För att i samarbete mellan den finländska Blaue Frau och den 
svenska scenkonstgruppen The Name is O förverkliga och 
spela föreställningen FATALE i Stockholm.  

Verksamhetsområde: Språk 

Hoppet-gruppen Karleby 1500 För fortbildning för finländska högskolelärare i svenska på 
Högskolan Dalarna i Falun med temat aktuella ämnen inom 
undervisningen i svenska, kulturella aspekter samt 
nätverkande.  

Verksamhetsområde: Vetenskap 

Hanken Svenska 
Handelshögskolan 

Helsingfors 2600 För finländska doktorandstuderandes resekostnader vid 
deltagandet i en tredagars kursmodul i nordisk 
hållbarhet/företagsansvar som ordnas i Stockholm av 
Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping universitet.  

Helsingfors universitet Helsingfors 1000 För att täcka kostnader i samband med sju personers resa till 
ett nordiskt metodseminarium med temat ”Norden i Världen” 
i Göteborg.  

Kolu, Jaana  Synsiö 7000 För resor till Stockholm och Eskilstuna för att samla in och 
skapa ett arkiv över ”Hundra sverigefinländares språkliga 
biografier” med hjälp av intervjuer med första generations 
sverigefinländare i Stockholm samt för extra resurser för 
transkribering och arkivering av materialet.  

 


