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KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE 
UTDELNING AV BIDRAG OCH STIPENDIER FÖR DET SENARE HALVÅRET 2017 OCH FÖR 
DET FÖRSTA HALVÅRET 2018 
Meddelande 12.5.2017 
 
Styrelsen för Kulturfonden för Finland och Norge sammanträdde 21.4.2017 på Hanaholmen i Esbo 
och fattade beslut om utdelningen av bidrag och stipendier för det senare halvåret 2017 och det 
första halvåret 2018. Antalet ansökningar riktade till den finländska fondhalvan var sammanlagt 
115 stycken. 
Styrelsen beslöt att i Finland dela ut bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 52 000 
euro. I fondens finländska styrelse sitter ordföranden, professor Jan Sundberg samt ledamöterna, 
musikmagister Johanna Lindstedt och direktör Susanna Pettersson. Verkställande direktör Gunvor 
Kronman är fondens föredragande generalsekreterare. 

 
 

Mobilitets- och nätverksstöd 
 
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia/Kustens Mat, Ekenäs, 500 euro 

Resebidrag för att inbjuda en norsk föreläsare till mästerskap i mathantverk i oktober 
2017. 

AFAES ry., Helsingfors, 1 200 euro 
Resebidrag för att delta i ett nordiskt 4H-läger i Norge för unga invandrare. 

DuvTeatern rf, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda den norska forskaren Ellen Saur till seminariet “Min 
historia” som arrangeras i Helsingfors. 

Feministisk nätverk rf, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda en norsk föreläsare till Feministisk forum i Helsingfors i 
november 2017. 

Pohjola-Norden i Vörå, Vörå, 2 000 euro 
Resebidrag för att inbjuda norska deltagare till vänortsträffen i Vörå. 

Pohjola-Nordens ungdomsförbund, Helsingfors, 1 500 euro 
Resebidrag för att delta i Arendalsukan i Norge som en del av en tredelad kurs för 
finländska ungdomar. 

Varrela Vesa, Tammerfors, 700 euro 
Resebidrag till Norge för att inleda ett samarbete mellan det finländska 
silltraditionscentret Dikseli och Norsk Fiskeværsmuseum. 

  

 
Litteratur, media  
 
Arbetsgrupp Laurent & Vilhjálmsson, Helsingfors, 1 000 euro 

Resebidrag för att besöka det internationella frövalvet på Svalbard för att skriva ett 
reportage. 

Ekenässällskapet rf, Tenala, 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda en norsk författare till Bokkalaset i Ekenäs. 

Nordic Solution Group, Helsingfors, 500 euro 
För finländsk-norskt samarbete kring träarkitektur och för att främja nordisk arkitektur 
internationellt. 

Oulun Sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 700 euro 
Resebidrag för att inbjuda två norska serietecknare till mästarkursen i serieteckning 
som hålls i Uleåborg i december 2017. 

Työryhmä Rönkkö-Riki, Esbo, 700 euro 
Resebidrag till Norge för att skriva artiklar och öka kännedom om byn Pykeija. 
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Västnyländska Kultursamfundet/Arbetsgruppen Barnens och de ungas bokkalas, Karis, 700 euro 
Resebidrag för att bjuda in två norska författare till Barnens och de ungas bokkalas i 
Raseborg i november 2017. 

 
 
Språk, skola, utbildning 
Arbetsgrupp klass 6 b i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, Helsingfors, 2 000 euro 

Resebidrag för att arrangera en lägerskola till Norge.  
Klass 9 B Steinerskolan, Helsingfors, 1 500 euro 

Resebidrag för att göra en studieresa till Steinerskolan i Moss i Norge. 
Kyrkslätts gymnasium, Kyrkslätt, 2 000 euro 

Resebidrag för att arrangera en studieresa till Oslo. 
Norra Korsholms skola, Karperö, 1 500 euro 

Resebidrag för att initiera skolutveckling mellan Norra Korsholms skola och 
Strindheim skole i Trondheim. 

Rudolf Steiner-pedagogikens vänner i Västnyland rf/åk 7 2017-2018, Ekenäs, 1 000 euro 
Resebidrag för att arrangera en studieresa till Soleggens kurscentrum i Lom. 

Sydänlapset ja -aikuiset ry, Helsingfors, 2 000 euro 
Resebidrag för att delta i ett läger avsett för unga med hjärtfel. 

 

 
Vetenskap 
 
Kalakoski Ida, arkitekt, Tammerfors, 500 euro 

Resebidrag för att åka till Norge och besöka Norsk institutt for kulturminneforskning 
för att samarbeta kring en vetenskaplig artikel.  

Kukkonen Tiina Katriina, doktorand, Jyväskylä, 500 euro 
Resebidrag för att åka till Norge och inhämta material för forskning om den norsk-
danska författaren Ludvig Holmberg. 

Kulttuurinen nuorisokeskus ry – Cultural Youth Centre, Raumo, 500 euro 
Resebidrag för att åka till Norge i samband med ett projekt om hantverk. 

Morney Elisabeth, redaktör, Vasa, 500 euro 
Resebidrag för att åka till Norge för att inhämta material till doktorsavhandling inom 
konceptutveckling. 

Ojala Minna-Liisa, doktorand, Åbo, 500 euro 
Resebidrag för att delta i ett möte i Trondheim inom ramen för forskningsprojekt 
ArcticABC. 

Panu Anne-Marjo, arkitekt, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för att delta i konferensen Forum Wood Building Nordic i Trondheim. 

Työryhmä Erkkilä-Iivari, Rovaniemi, 500 euro 
Resebidrag till Norge för att besöka arkiv i Oslo och Lakselv inom ramen för ett 
bokprojekt om det kalla kriget. 

Työryhmä Jalagin-Kylli, Uleåborg, 1 000 euro 
För översättning av två vetenskapliga artiklar till norska. 

Työryhmä Rainio-Kolltveit, Helsingfors, 1 000 euro 
Resebidrag för två forskares resor mellan Finland och Norge inom ramen för ett 
musikarkeologiskt projekt. 

 

 
Musik 
 
Järvenpään Sibelius-seura ry, Helsingfors, 500 euro 

Resebidrag för att inbjuda den norska artisten Maja S K Ratkje till festivalen Meidän 
festivaali i juli 2017. 

Lukion kamarikuoro/SYK Musiikkitoiminnan kannatusyhdistys, Helsingfors, 2 000 euro 
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Resebidrag till Norge för att delta i den nordiska Norbusang-körfestivalen.  
Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry, Helsingfors, 1 500 euro 

Resebidrag för att arrangera en konsert i Oslo i samband med en utställning. 
Malinen Janne, musikmagister, Helsingfors, 500 euro 

Resebidrag till Norge för att utföra ett utbyte mellan en finsk och en norsk 
gitarrspelare. 

Oulun Musiikkivideofestivaalilt ry, Uleåborg, 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda en norsk DJ till musikvideofestivalen i Uleåborg i augusti 
2017.  

Tamminen Julia, musikmagister, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för att åka till Norge för att hålla orgelkonserter i Ishavskatedralen i 
Tromsö. 

Tampereen Kaupunki/Tampereen Musiikkijuhlat, Tammerfors, 1 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda den norska sånggruppen Nordic Voices till 
vokalmusikfestivalen Tampereen Sävel i juni 2017. 

Työryhmä Granlund ja Molund, Tammerfors, 1 200 euro 

Resebidrag för att åka till Norge för att arrangera en konsertserie för 8–13-åriga barn. 
Viitasaaren kesäakatemia ry, Viitasaari, 1 200 euro 

Resebidrag för att inbjuda den norska gruppen POING till festivalen Musiikin aika i juli 
2017. 

Väyläfestivaali ry, Muonio, 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda Mari Boine till festivalen i Tornedalen i juni 2017. 

Åbo Modern ry, Åbo, 500 euro 
 Resebidrag för att inbjuda en norsk artist till festivalen Turku Modern. 
  

Scenkonst, film  
 
Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry, Helsingfors, 1 200 euro 

Resebidrag för att åka till Hammerfest och uppträda vid DanseFestival Barents. 
Espoon Elokuvajuhlat ry., Esbo, 1 000 euro 

Resebidrag för att bjuda in norska gäster till Espoo Ciné. 
Hangö teaterträff rf, Helsingfors, 1 200 euro 
 Resebidrag för att inbjuda det norska gästspelet Faust for kids till Finland. 
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1 500 euro 

För att presentera norska filmer, filmregissörer och filmproducenter under 
evenemangen "Helsinki International Film Festival-Rakkautta & Anarkiaa" och 
"Finnish Film Affair". 

Nordic Glory Festival ry, Jyväskylä, 1 500 euro 
För att presentera norska filmer under filmfestivalen "Arktisen Upeeta" i Jyväskylä. 

Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry, Lahtis, 1 500 euro 
För att visa norska barn- och ungdomsfilmer under filmfestivalen "Hyvää 
naapureista!" i Lahtis. 

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry, Nyslott, 1 500 euro 
Resebidrag för att inbjuda två norska gäster till naturfilmfestivalen. 

Universum ry rf, Helsingfors, 1 200 euro 
Resebidrag till Norge för att inleda samarbete inom scenkonstprojekt. 

Viirus rf, Helsinfors, 700 euro 
Resebidrag för att inbjuda två personer från Norge i samband med produktionen 
Mästaren och Magrarita. 

Walhalla rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att visa norsk film i Finland med specialfokus på finskspråkiga orter i glesbygden. 
 

Bildkonst 
 
Schroderus Kimmo, skulptör, Salo, 400 euro 

Resebidrag till Bergen för att delta i ett residens.  
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Työryhmä Pohjoismainen outsider-käsityötaide, Helsingfors, 700 euro 
Resebidrag för att besöka Trastad Samlinger i Borkenes och Sör-Troms Museum i 
Harstad kring ett samarbetsprojekt. 

Österbottens hantverk, Vasa, 1 200 euro 
Resebidrag till Norge i samband med projektet HUNGER. 

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

 

 


