
 
KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK 
UTDELNING AV BIDRAG OCH STIPENDIER FÖR DET SENARE 
HALVÅRET 2017 OCH FÖR DET FÖRSTA HALVÅRET 2018 
Meddelande 7.6.2017 
 
Styrelsen för Kulturfonden Finland och Danmark sammanträdde 19.5.2017 i Köpenhamn och fattade 
beslut om utdelningen av bidrag och stipendier för det senare halvåret 2017 och det första halvåret 
2018. Antalet ansökningar riktade till det finländska fondutskottet var sammanlagt 105 stycken. 
Styrelsen beslöt att i Finland dela ut bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 43 440 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 
 
Havis Amandan Nuorkauppakamari – Helsinki ry, Helsingfors, 1 500 euro 

För att arrangera en resa till Randers som en del av det pågående Twinning-projektet mellan 
Randers och Helsingfors och fortsätta det samarbete som blev initierat i 2014. 

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Helsingfors, 1 200 euro 
 För att möjliggöra deltagandet för de danska, färöiska och grönländska presidiemedlemmarna 

i UNR:s session i Helsingfors i oktober 2017. 
Saira Kati, Helsingfors, 500 euro 
 För att delta i en fortsättningskurs i konstterapi i Bredsten. 
Slow Food Västnyland r.f, Hangö, 500 euro 
 För att bjuda in matskibenten och kokboksförfattaren Katrine Klinken till Slow Food festivalen 

6-8.10.2017 i Fiskars. 
Suomi-Tanska yhdistys ry, Tammerfors, 1 000 euro 
 För att arrangera Suomi-Tanska föreningens 30-årsjubileumsfest i Tammerfors den 17.9.2017. 
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att göra en studieresa till Danmark för att bekanta sig med det danska valsystemet. 
Vasa nation vid Helsingfors universitet, Helsingfors, 500 euro 
 För att besöka vännationen Studenterforeningen i Köpenhamn. 
 

Litteratur, media 
 
Ekenässällskapet rf., Ekenäs, 500 euro 
 För att inbjuda en dansk författare till Bokkalaset i Ekenäs. 
Hallaus/Huutomerkki ry, Uleåborg, 700 euro 
 För att publicera ett temanummer om Danmark i litteraturtidskriften Hallaus. 
Holmila Paula, journalist, Helsingfors, 1 000 euro 
 För att göra ett studiebesök till Danmark och skriva tidningsartiklar om nyskapande danska 

lösningar inom arkitektur. 
Moisseinen Hanneriina, Helsingfors, 500 euro 
 För att resa till Danmark och samla material för tecknad serie. 
Oulun sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 700 euro 
 För att inbjuda två danska serietecknare till mästarkursen i serieteckning i samband med den 

internationella seriefestivalen i Uleåborg i 1-3.12.2017. 
Setlementti Tampere ry /NEO-Oma Polku, Tammerfors, 1 500 euro 
 För att genomföra ett projekt med danska TV-Glad i syfte att ge personer med 

funktionsnedsättningar möjligheter att få sysselsättning inom mediabranschen. 



Sosiaalitoimittajat ry, Helsingfors, 2 000 euro 
 För att göra en studieresa till Danmark och bekanta sig med organisering av tjänster inom 

arbetsförmedlingen och socialskydd. 
Taavitsainen Hannu, frilansjournalist, S:t Michel, 500 euro 
 För att resa till Danmark för att samla bakgrundsinformation om det danska samhället för att 

skriva artiklar till olika tidningar. 
Työryhmä Kulttuurikaupunki Aarhus tunnetuksi, Tammerfors, 700 euro 
 För att resa till Århus och skaffa material om Århus som Europas kulturhuvudstad 2017. 
 
 
 

Språk, skola, utbildning 

 
Arbetsgrupp Århus, Kvevlax, 1 200 euro 
 För att delta i Nordisk Sprogfest och besöka Nordisk Institut samt Institut for 

Erhvervskommunikation vid Århus universitet.  
Ljunggren Tua, specialklasslärare, Ekenäs, 500 euro 
 För att bekanta sig med den danska skolutbildningen för barn och unga med diagnosen ADHD 

för att lära sig om alternativa behandlingsmetoder. 
Ljunggren-Bergman Jannica, specialklasslärare, Degerby, 500 euro 
 För att bekanta sig med den danska skolutbildningen för barn och unga med diagnosen ADHD 

för att lära sig om alternativa behandlingsmetoder. 
 
  

Vetenskap 
 
Chun Namkyu, doktorand, Helsingfors, 500 euro 
 För att besöka Syddansk universitet och arbeta tillsammans med professor Tine Brun 

Petersen kring design och mode. 
Cornér Solveig, doktorand, Jorvas, 500 euro 
 För att utföra ett forskarbesök vid Århus universitet kring sin doktorsavhandling gällande 

doktorsutbildningar i Finland och Danmark. 
Kukkonen Tiina, doktorand, Jyväskylä, 500 euro 
 För att utföra ett arkivbesök till Danmark för att inhämta material för sin doktorsavhandling 

om den norsk-danska författaren Ludvig Holmberg. 
Pulkkinen Risto, docent, Helsingfors, 500 euro 
 För att resa till Köpenhamn för att forska i samiska trolltrummor som härstammar från Norge 

och samla material för en ny upplaga av boken ”Saamelaiset – pohjoisen kansan mytologia”. 
Valle Noronha Julia, doktorand, Helsingfors, 500 euro 
 För att besöka Designskolen Kolding för att utföra ett forskningsarbete med professor Anne 

Louise Bang. 
   
 

Musik 
 
ES Voices ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att delta i Århus Vocal Festival samt en kurs i Ålborg. 
Finlands svenska sång- och musikförbund rf, Vasa, 500 euro 
 För inbjuda den danske Petter Ettrup Larsen till Jakobstad för att fungera som utbildare på en 

dirigentutbildning. 
Kujanpää Emmi, kompositör/dirigent, Helsingfors, 500 euro 
 För att delta i evenemanget Scandinavia sings Bulgarian i Århus och skapa körverk till en 

finländsk och en dansk kör som uppträder på festivalen. 
Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att arrangera en konsert vid Köpenhamns huvudbibliotek i samband med den turnerande 

utställningen ”Miranda – mustalaisten holokausti. Kuka pelkää valkolaista?” 



Pro Kaustinen ry, Kaustinen, 1 500 euro 
 För att bjuda in de fyra danska musikgrupperna Trio Svin, Floating Sofa Quartet, Trolska 

Polska och Fromseier & Hockings till Kaustinen folkmusikfestival. 
Suomen arvostelijain liitto ry – Finlands Kritikerförbund rf, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att arrangera en studieresa till Köpenhamn för att bekanta sig med musikfältet i 

Köpenhamn och skapa kontakt till Foreningen af Danske Musikkritikere. 
Työryhmä ILMOI, Helsingfors, 640 euro 
 För att genomföra en konsertresa och uppträda på festivalen Musik Over Præstø Fjord i 

Tappernøje i Danmark den 12.8.2017. 
  
 

Scenkonst, film 
 
Det var en gång en Papageno, Helsingfors, 1 200 euro 
 För att gästspela på Nordens Hus på Färöarna med produktionen ”Det var en gång en 

Papageno”. 
Flow ry, Uleåborg, 1 000 euro 
 För att bjuda in den danska Rapid Eye-gruppen med cirkusproduktionen The Moon Illusion till 

Uleåborg som en del av Flow-serien. 
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1 500 euro 
 För att presentera danska filmer och filmgäster under ”Helsinki International Film Festival”. 
Laakso Hanna, PhD,  Myllykoski, 1 400 euro 
 För att arrangera seminarier i Helsingfors och i Köpenhamn avsedda för filmstuderande och 

bjuda in bl.a. Trine Dyrholm som föreläsare.  
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.  
Tanssiryhmä +Co:n kannatusyhdistys ry, Helsingfors, 1 000 euro 
 För att förverkliga dansföreställningen ”The Body” i Helsingfors i samarbete mellan den finska 

Liisa Pentti och den danske Bo Madvig. 
Toisissa tiloissa ry, Helsingfors, 1 200 euro 
 För att uppträda i Århus och i Köpenhamn med föreställningen ”Susisafari”. 
Työryhmä Hyttinen-Leinonen, Helsingfors, 1 000 euro 
 För att förverkliga en finskspråkig version av Line Knutzons pjäs Guitaristene. 
Työryhmä Unknown Landscapes, Helsingfors, 1 000 euro 
 För att genomföra ett samarbetsprojekt mellan det finländska UrbanApa och det danska Bora 

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

 
 
Bildkonst 
 
Granbacka Camilla, bildkonstkritiker, Borgå, 500 euro 
 För att besöka konstutställningar i Danmark och skriva recensioner. 
Laaksonen Esa, Helsingfors, 500 euro 
 För att bekanta sig med konstmuseet Kunsten i Aalborg som en del av ett skrivprojekt om 

Alvar Aalto. 
Mustonen Maarit, Helsingfors, 500 euro 
 För att ställa ut i Köpenhamn med projektet New Poems på inbjudan av det danska Forlaget 

Gestus.  
Työryhmä Finna, Helsingfors, 1 000 euro 
 För att delta i Northmodern designmässan i Köpenhamn och presentera Finnas produkter och 

kunnande.  
 



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

mailto:fonderna@hanaholmen.fi

