
 
 
KULTURFONDEN ISLAND-FINLAND 
UTDELNING AV BIDRAG OCH STIPENDIER FÖR DET SENARE HALVÅRET 2017 OCH DET FÖRSTA 
HALVÅRET 2018 
Meddelande 15.6.2017 
 
Styrelsen för Kulturfonden Island-Finland sammanträdde 22.5.2017 på Hanaholmen i Esbo och fattade 
beslut om utdelningen av bidrag och stipendier för det senare halvåret 2017 och det första halvåret 
2018. Det totala antalet ansökningar från Island och Finland var 91 stycken. Styrelsen beslöt att dela ut 
bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 29 850 euro. I mötet deltog fil. mag. Ann Sandelin 
(ordförande), kapellmästare Petri Sakari, seniorrådgivare Eiríkur Þorláksson och projektledare 
Greipur Gíslason. Fondens föredragande generalsekreterare är verkställande direktör Gunvor 
Kronman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finland 100 år 2017 och Island 100 år 2018 
Vid utlysning av bidrag nämndes att fonden välkomnar särskilt ansökningar som anknyter till 
Finlands 100-årsjubileum år 2017 samt ansökningar som anknyter till jubileumsåret för Islands 
suveränitet 2018.  
 
Följande bidrag beviljades för att markera Finlands 100-årsjubileum på Island 2017: 
 
Bokmenntahátið í Reykjavík, Reykjavik, 2 000 euro 

För att inbjuda författare Tapio Koivukari och förläggare Päivi Pappanen till Reykjavik 
Litteraturfestival 6–9 september 2017. 

Reykholt Chamber Music Festival, Reykjavik, 2 000 euro 
För att inbjuda den finländska stråkkvartetten Meta4 till Island för att uppträda vid 
Reykholt kammarmusikfestival. 

Helsingfors universitet/Finska finskugriska och nordiska institutionen/Islex, Helsingfors, 3 500 euro 
För att anställa en ordboksredaktör som ska översätta uppslagsord i den isländsk-
skandinaviska ordboken Islex till finska. Fonden har stött detta projekt under flera år. 

 
Följande bidrag beviljades för att i Finland markera jubileumsåret för Islands suveränitet 
2018: 

 
Hallaus/Huutomerkki, Helsingfors, 750 euro 

För att publicera ett temanummer om Island i litteraturtidskriften Hallaus. 
Kilpeläinen Atte, Helsingfors, 2 500 euro 

För att inbjuda violinist þórunn Ósk Marinósdóttir och cellist Sigurgeir Agnarsson till 
Finland för att uppträda tillsammans med stråkkvartetten Meta4. 

 
Fonden har även beslutat bevilja följande bidrag för att presentera isländsk film i Finland 
inför jubileumsåret för Islands suveränitet 2018: 
 
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1 000 euro 

För att presentera isländska filmer och filmgäster under ”Helsinki International Film 
Festival – Kärlek & anarki” samt evenemanget "Finnish Film Affair". 

Nordic Glory Festival ry, Jyväskylä, 1 000 euro 
 För att presentera isländska filmer under filmfestivalen "Arktisen Upeeta" i Jyväskylä. 
Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry, Lahtis, 1 000 euro 

För att presentera isländska filmer under filmfestivalen ”Hyvää naapureista!”.  
Walhalla rf, Helsingfors, 1 000 euro 

För att visa isländska filmer landsomfattande i Finland med specialfokus på enspråkigt 
finska orter i glesbygden. 

 
 
 



Mobilitets- och nätverksstöd 
KRAN rf, Helsingfors, 1 000 euro 

För att arrangera en studieresa till Island och bekanta sig med missbrukarvården på Island 
genom att delta i en konferens i Reykjavik.  

 
Litteratur, media  
Laaksonen Esa, arkitekt, Helsingfors, 500 euro 

Resebidrag för att bekanta sig med modern isländsk arkitektur på Island. 

Lindberg Petter, journalist, Helsingfors, 500 euro 
För att besöka bokmässan i Reykjavik och rapportera om begivenheten på Yle i form av 
radioinslag, webbartiklar och långprogram. 

Oulun sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 500 euro 
För att bjuda in den isländska serietecknaren Bjarni Hindriksson till den internationella 
seriefestivalen i Uleåborg 1–3.12.2017 och leda en mästarkurs i serieteckning. 

Peltoniemi Teuvo, journalist, Helsingfors, 1 500 euro 
För att arrangera en studieresa till Island för medlemmar i Tekniikan journalistit Presstek ry i 
syfte att bekanta sig med det isländska samhället och att skriva artiklar om Island. 

Saari Anni, redaktör, Räyrinki, 500 euro 
Resebidrag för att delta i Ung Nordisk Musik i Reykjavik och intervjua finländska och isländska 
deltagare och skriva artiklar om förhållandet mellan musik och nationalitet. 

Sigurðardóttir Guðrun, översättare, Reykjavik, 500 euro 
Resebidrag för att i egenskap av översättare resa till Finland och förbereda kommande  
översättningsprojekt. 

 
Språk, skola och utbildning 
Kastu Riikka, musiklärare, Esbo, 500 euro 

Resebidrag för att besöka Akureyri universitet för att bekanta sig med kreativa och 
funktionella metoder inom omsorg. 

Åbo Akademi/Kulturanalys, Åbo, 1 500 euro 
Resebidrag för att arrangera en studieresa till Island för studerande i kulturanalys vid Åbo 
Akademi. 

 

Musik 
Drom ry., Helsingfors, 1 200 euro 

För att arrangera en konsert i samband med en utställning som behandlar romernas kultur. 
Pálsdóttir Ragnheiður, producent, Reykjavik, 750 euro 

För att inbjuda Jori Hulkkonen och Jimi Tenor till en visning av den finländska filmen Nuntius i 
Reykjavik.  

Åbo Modern ry, Åbo, 500 euro 
Resebidrag för att åka till Island och bekanta sig med festivalen Extreme Chill och genomföra 
ett kulturprojekt mellan Island och Finland. 

 

Scenkonst, film 
Työryhmä TamPre, Tammerfors, 750 euro 

Resebidrag för att uppträda med ”Vem ska trösta knyttet” på Island som en del av ett 
seminarium som isländska familjeterapeuter ordnar. 

 
 

Bildkonst 
Gunnarsdóttir Ásdis, konstnär, Reykjavik, 500 euro 

För att inleda ett samarbete mellan Galleria Sinne och Pro Artibus i Helsingfors och ställa ut 
med en videoinstallation. 

Islensk grafik/Icelandic Printmakers Association, Reykjavik, 1 000 euro 
För att förverkliga ett utställningsutbyte mellan Åbo och Reykjavik i syfte att främja grafik som 
konstnärlig teknik. 
 



Juni Communication & Production Oy, Helsingfors, 1 200 euro 
För att arrangera ett pop-up evenemang i Reykjavik som presenterar finländska kläddesigners.  

Luhtasela Salla, formgivare Helsingfors, 750 euro 
Resebidrag till Island för att utveckla benporslin som härstammar från hästar och ställa ut med 
konstföremål. 

Silence Project Yhdistys ry, Esbo, 1 200 euro 
För att förverkliga ett utställningsprogram ”Silent Project” i Reykjavik i samarbete med 
Nordens Hus.  
 

Ytterligare information:  
Kulturfonden Island-Finland/sekretariatet, 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Hanaholmsstranden 5 
02100 Esbo 
tfn +358 (0)400 466 440 
e-post: fonderna@hanaholmen.fi 


