
 
KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK 
UTDELNING AV BIDRAG OCH STIPENDIER FÖR DET SENARE HALVÅRET 2016 OCH FÖR DET FÖRSTA 
HALVÅRET 2017 
Meddelande 4.5.2016 
 
Styrelsen för Kulturfonden Finland och Danmark sammanträdde 15.4.2016 i Helsingfors och fattade 
beslut om utdelningen av bidrag och stipendier för det senare halvåret 2016 och det första halvåret 
2017. Antalet ansökningar riktade till det finländska fondutskottet var sammanlagt 102 stycken. 
Styrelsen beslöt att i Finland dela ut bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 51 500 euro.  
 
I fondens finländska styrelse sitter ordförande, bergsrådet Juha Rantanen samt ledamöterna, 
balettchefen Kenneth Greve, avdelningschef Veikko Kunnas samt författaren och konstnären Rosa 
Liksom. Verkställande direktör Gunvor Kronman är fondens föredragande generalsekreterare. 
 
 
 
Mobilitets- och nätverksstöd 
 
Helsingfors FN-Ungdomar rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att resa till Köpenhamn och träffa Danmarks FN-Ungdomar under gemensamma 

workshoppar. 
Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, Tavastehus, 700 euro 
 För att arrangera gemensam utställning av Kenneth Rasmussen från Danmark och Miia 

Ruohonen från Finland samt för att bjuda in Rasmussen och hans handledare till 
nätverksseminariet "Kettuki" i Tavastehus. 

Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att delta i finskt-danskt seminarium om jämställdhet och politik arrangerat inom ramen 

för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016 i Köpenhamn. 
Københavns Finske Forening, Köpenhamn, 1 000 euro 
 För att arrangera finsk tango i Fælledparken i Köpenhamn. 
Københavns Finske Forening, Köpenhamn, 1 000 euro 
 För att arrangera finska bastukvällar på Sjællandsgade Bad i Köpenhamn. 
Pyöräliitto ry, Tammerfors, 700 euro 
 För att bjuda in två representanter från danska cykelförbund som talare på evenemanget 

VeloFinland2016 i Helsingfors. 
Sjukhusclowner rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att besöka Danske Hospitalsklovne i Köpenhamn. 
Sydkustens landskapsförbund r.f., Helsingfors, 700 euro 
 För att medverka i det nordiska konstprojektet för barn ”Route 15” under 

kulturhuvudstadsåret 2017 i Århus. 
 

Litteratur, media 
 
Annikin Tähti ry, Tammerfors, 500 euro 
 För att bjuda in den danske poeten Martin Glaz Serup att uppträda på diktfestivalen "Annikin 

Runofestivaali" i Tammerfors. 
Finlands PEN, Helsingfors, 500 euro 
 För att bjuda in två danska gäster till ett nordiskt-estniskt PEN-nätverksmöte och 

yttrandefrihetsseminarium i Helsingfors. 
Heikel Kirsi, journalist, Helsingfors, 500 euro 
 För att göra studiebesök i Danmark och bekanta sig med landets arbetsmarknadspolitik. 
 
 



Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, Tammerfors, 1 000 euro 
 För att arrangera utställningen ”Kid-E-Lit” i biblioteken i Roskilde, Tammerfors, Helsingfors 

och Jyväskylä samt bjuda in dansk arbetsgrupp till seminariet ”Nordic E-Stories” i 
Tammerfors. 

Väistö Janne, forskare/PM, Salo, 500 euro 
 För att göra forskningsresa till Danmark och besöka det danska utrikesdepartementets arkiv 

för att samla material till ett bokprojekt. 
 

Språk, skola, utbildning 

 
Kauppinen Jukka, utbildare, Helsingfors, 500 euro 
 För att bekanta sig med danska vindkraftverk och värmekraftverk, utarbeta ett 

utbildningsmaterial och skriva artikel till branschtidning. 
Saira Kati, krisarbetare, Helsingfors, 500 euro 
 För att delta i en kurs vid Institute for Art Therapy Denmark. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / FILI - Kirjallisuuden vientikeskus, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att arrangera översättningskurs för översättare av finländsk litteratur till danska och 

dansk litteratur till finska. 
  
 Lägerskolor: 
 
Hatsalan klassillinen koulu, Kuopio, 1 500 euro 
 För att arrangera lägerskola i Köpenhamn. 
Kyrkslätts gymnasium och Porkkalan lukio, Kyrkslätt, 1 500 euro  
 För att inom ramen för en Norden-kurs arrangera en resa till Köpenhamn och ett besök hos 

Örestad Gymnasium. 
Linnankosken lukio, Borgå, 1 500 euro 
 För att resa till Haslev i Danmark och genomföra musik-drama-dansuppvisningen 

"Scandinavien Stories Part 2" i samarbete med Midsjællands Gymnasium. 
 
 Studieresor med studerandegrupper: 
 
Maaninkajärven koulu, Maaninka, 1 500 euro 
 För en studieresa till Grönland. 
Ulvilan yhteiskoulu/Mat på svenska, Ulvila, 1 500 euro 
 För att inom tillvalskurs i hushållsekonomi "Mat på svenska" göra studieresa till Köpenhamn. 
Vasa universitet/Enheten för nordiska språk, Vasa, 1 500 euro 
 För att arrangera studieresa till Århus och besöka Århus Universitet med studerande och 

lärare i danska vid Vasa universitet. 
 

Vetenskap 
 
Björk-Winberg Mikael, doktorand/koordinator, Helsingfors, 500 euro 
 För att inom ramen för doktorsavhandling bedriva arkiv- och biblioteksstudier i Köpenhamn 

och övriga Danmark. 
Sjögren Nora, veterinär, Tammerfors, 500 euro 
 För att initiera samarbete mellan näringsklinikerna vid Helsingfors universitets djursjukhus 

och Köpenhamns universitets djursjukhus. 
 

Musik 
 
Arbetsgrupp Tuuli Lindeberg och Petri Kumela, Helsingfors, 700 euro 
 För att i Danmark förverkliga projektet "Hemma i Norden", ett beställningsverk av Christian 

Winther Christensen för sopran och gitarr. 
 
 



Fält Anna, musiker/sångpedagog, Esbjerg, 400 euro 
 För att uppträda på Färöarna på Fólkatónleikastevna folkmusikfestival samt lära ut finsk 

folksång i workshops. 
Jacob Eva, diplompianist, Helsingfors, 1 200 euro 
 För att arrangera klezmermusikfestivalen ” VIII Helsinki Klezmer Festival” och bjuda in 

musikgruppen Mames Babegenush från Danmark. 
Karjalainen Mikko, jazzmusiker/kompositör, Helsingfors, 500 euro 
 För att uppträda i Odense och på ”Copenhagen Jazz Festival” med jazzmusikgruppen K.Å.M. 

Trio. 
Kpanlogo Yede ry, Vasa, 1 200 euro 
 För att bjuda in den danska dansläraren Mr. Domfeh och hans grupp från Afrikansk dans og 

musik skole att uppträda och hålla danslektioner på kulturfestivalen "Agoo kulttuurifestivaali" 
i Vasa.  

Pro Kaustinen ry, Kaustinen, 1 200 euro 
 För att bjuda in de danska musikgrupperna Bascon och Duo Rune Barslund & Andreas Tophøj 

till folkmusikfesten "Kaustisen kansanmusiikkijuhlat".  
Puolalan musiikkituki ry, Åbo, 1 500 euro 
 För att arrangera resa till Danmark för Puolala skolans musikklass kör som uppträder i kyrka 

och Sankt Annae Gymnasium i Köpenhamn. 
Radion kamarikuoron laulajat ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att arrangera resa till Köpenhamn för kören Helsingin kamarikuoro att uppträda i 

Trinitatiskyrkan.  
Vasa Körfestival, Vasa, 1 500 euro 
 För att bjuda in den danska barnoperaföreställningen Draken Kjetil till Vasa körfestival. 
Viitasaaren kesäakatemia ry, Viitasaari, 1 500 euro 
 För att bjuda in den danska gruppen Scenatet att uppträda på festivalen ”Musiikin aika” i 

Viitasaari. 
 

Scenkonst, film 
 
Association WHS ry, Helsingfors, 500 euro 
 För att bjuda in danska sakkunniga till filmfestivalen ”Viva Erotica” i Helsingfors. 
Espoon kaupunginteatterisäätiö, Esbo, 1 500 euro 
 För att arrangera ett gästspel på Esbo Stadsteater av den danska föreställningen ”The Einstein 

of Sex”. 
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att presentera danska filmer och filmgäster under ”Helsinki International Film Festival”. 
Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandra, Helsingfors, 1 200 euro 
 För att bjuda in den danska teatern Black Box Theatre att uppträda med dansuppsättningen 

"100 LIKES" på konstfestivalen INTERKULTfest 2016. 
Kuopio Tanssii ja Soi, Kuopio, 1 500 euro 
 För att bjuda in grupp från dansk dansskola att uppträda på dansfestivalen "Kuopio Tanssii ja 

Soi". 
Nordic Glory Festival ry, Jyväskylä, 1 500 euro 
 För att presentera danska filmer under filmfestivalen "Arktisen Upeeta" i Jyväskylä. 
Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry, Lahtis, 1 500  euro 
 För att presentera danska filmer under filmfestivalen "Hyvää naapureista!" i Lahtis.  
Turun elokuvatapahtumat ry, Åbo, 1 500 euro 
 För att förverkliga visning av finsk-dansk animationsfilm på filmfestivaler ”Turku Animated 

Film Festival” och ”Odense International Film Festival”. 
Walhalla rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att visa dansk film i Finland med specialfokus på finskspråkiga orter i glesbygden. 

 
 
 
 



Bildkonst 
 
Suomen museoliitto, Helsingfors, 500 euro 
 För att bjuda in Christian Lund från Danmark att tala på konferensen "Photography and the 

Museums Today" i Helsingfors. 
Taiteilijat O ry /Konstnärerna O rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att arrangera den finsk-danska konstutställningen "Olo - Mærkbart" i Finland och 

Danmark.  
Työryhmä Myrsky, Liminka, 1 500 euro 
 För att arrangera workshops för unga samer och grönländare och förbereda gemensam 

fotoutställning, samt producera dokumentärfilm om projektet.  
Työryhmä: CHP–HEL > PORI, Helsingfors, 500 euro 
 För att arrangera utställning i galleri Poriginal i Björneborg av finsk-dansk konstnärsgrupp.  
 
Ytterligare information: Kulturfonden för Finland och Danmark/sekretariatet, Hanaholmen - kulturcentrum 
för Sverige och Finland, Ludvigsgatan 6, 00130 Helsingfors, tfn +358 (0)9 435 020, e-post: 
fonderna@hanaholmen.fi 

mailto:fonderna@hanaholmen.fi

