KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE
UTDELNING AV BIDRAG FÖR DET SENARE HALVÅRET 2018 OCH FÖR
DET FÖRSTA HALVÅRET 2019
Meddelande 30.4.2018
Styrelsen för Kulturfonden för Finland och Norge sammanträdde 20.4.2018 i Oslo, Norge och
fattade beslut om utdelningen av bidrag för det senare halvåret 2018 och det första halvåret 2019.
Antalet ansökningar riktade till den finländska fonddelen var sammanlagt 96 stycken och styrelsen
beslöt att dela ut bidrag till 48 sökande till ett sammanlagt belopp av 56 200 euro.
Omgångens största bidrag på 7 000 euro delades ut till konstnär Jaakko Niemelä för att förverkliga
två videoanimationer vid Oslo Kulturnatt 14.9.2018. ”Även i år präglas ansökningarna av både
geografisk och innehållsmässig mångfald, vilket understryker starka förbindelser mellan Finland
och Norge inom kultur, vetenskap och civilsamhälle. Vi önskar att de projekt som vi bifallit kommer
att fördjupa och utvidga dessa förbindelser ytterligare”, säger den finländska fonddelens
ordförande Eero Hokkanen.
Kulturfonden för Finland och Norge skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och
Norge samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder. För att uppnå detta syfte
beviljar fonden bidrag och stipendier för olika samhälls- och kulturprojekt. I fondens finländska
styrelse sitter ordföranden, kommunikationschef Eero Hokkanen samt ledamöterna, ambassadör
Pekka Huhtaniemi och direktör Susanna Pettersson.
Följande projekt fick bidrag av den finländska fonddelen:
Mobilitets- och nätverksstöd
Finlands Studentkårers Förbund rf, Helsingfors, 950 euro
Resebidrag för att besöka Norsk studentorganisasjon (NSO) i Oslo.
Slow Food Västnyland r.f., Raseborg, 750 euro
För att inbjuda Christian Tikkanen och Helena Neraal till Slow Food festivalen i
Fiskars bruk 6-7.10.2018.
Silence Project Yhdistys ry, Esbo, 750 euro
Resebidrag för att arrangera ett tvärkonstnärligt seminarium om allemansrätt i
samarbete med Voksenåsen i Oslo.
Työryhmä Hiljaisuus-ensemble, Helsingfors, 1 200 euro
Resebidrag för att arrangera en workshop i Tromsö i samarbete med Konstakademin
i Tromsö som en del av ensemblens långvariga konstprojekt.
Litteratur, media
Ekenässällskapet r.f., Raseborg, 500 euro
För att inbjuda en norsk författare till litteraturevenemanget Bokkalaset i Ekenäs 711.11.2018.
Holmlund Sofia, Helsingfors, 500 euro
Resebidrag för en reportageresa till Bugøynes i Nordnorge.
Oulun sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 750 euro
För att inbjuda två norska gäster till serieteckningspitching som arrangeras i samband
med serieteckningsfestivalen i Uleåborg 23-25.11.2018.
Sosiaalitoimittajat - Socialjournalister ry, Helsingfors, 2 000 euro
Resebidrag till Oslo för att bekanta sig med den nordiska välfärdsmodellen ur den
norska synvinkeln, socialt arbete samt Norges sätt att hantera arbetsrelaterad
brottslighet.
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Työryhmä Jaakkola-Kurushin, Helsingfors, 2 000 euro
Resebidrag för att samla in material för ett reportage om isbjörnens kulturella
betydelse för den lokala gemenskapen i Svalbard. Reportagen publiceras i
nätpublikationen AntroBlogi.fi.
Västnyländska Kultursamfundet/Arbetsgruppen Barnens och de Ungas bokKalas, Raseborg, 500
euro
För att inbjuda en norsk författare till Barnens och de ungas BokKalas BUK2018 i
Raseborgs skolor 7-11.11.2018.
Åbo fritidssektor, Åbo, 500 euro
För att inbjuda den norska författaren Linn Ullmann till föreläsningsserien Författare
och författarskap 2018 i Åbo 9-12.11.2018.
Språk, skola, utbildning
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Helsingfors, 750 euro
Resebidrag till Oslo för att arrangera en workshop med norska partners från
Høgskulen på Vestlandet i Nord Yrk-konferensen i Oslo.
Humanistiska yrkeshögskolan, Åbo, 1 500 euro
Resebidrag för att göra ett studiebesök till Voksenåsen med
yrkeshögskolestuderande i samhällspedagogik, kulturproducentskap och
teckenspråkstolkning.
Nordiska språk vid Helsingfors universitet, Helsingfors, 2 000 euro
Resebidrag för en exkursion till Voksenåsen för studerande vid Institutionen för
nordiska språk vid Helsingfors universitet.
Uleåborgs universitet/svenska språket, Uleåborg, 1 500 euro
Resebidrag för en studieresa till Voksenåsen med ämneslärarstuderande vid
Uleåborgs universitet.
Åbo universitet/Nordiska språk, Åbo, 2 000 euro
Resebidrag för en studieresa till Voksenåsen med studerande som går på
fördjupningskurs i norska språket vid Åbo universitet och Åbo Akademi.
Vetenskap
Karppinen Katja, Limingo, 500 euro
Resebidrag för att göra ett forskningsbesök till klimatlaboratoriet vid universitetet i
Tromsø.
Kleemola Hanna, Laihela, 500 euro
Resebidrag för att samla in material för en doktorsavhandling inom ordkonst vid
bibliotek i Oslo, Drammen och Bergen.
Mantere Ville, Åbo, 500 euro
Resebidrag för att inom ramen för en doktorsavhandling som studerar älgens
betydelse i norra Europa under sten- och bronsåldern dokumentera hällmålningar i
östra Norge.
Ojala Minna-Liina, Åbo, 500 euro
Resebidrag för att delta i ArcticABC-forskningsgruppens årsträff i Trondheim.
Peura Kirsi, Åbo, 500 euro
Resebidrag för att bekanta sig med konsortiets "The Centre for Engaged Education
through Entrepreneurship" verksamhet i Trondheim i syfte att förbereda bilateralt
forskningssarmabete samt post doc-forskning.
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Musik
Arbetsgrupp Anderssen-Kujanpää-Timonen, Tennfjord, 1 200 euro
Resebidrag för att arrangera och genomföra repetitioner och konserter i Norge och
Finland bestående av den norsk-finska trions egen musik och improvisationer till bl.a.
norska poeten Arnfinn Harams texter.
Insomnia Festival, Tromsö, 500 euro
För att inbjuda och arrangera live-uppträdande och deltagande i workshop för det
finska bandet Jesse under elektroniska musikens festival Insomnia Festival i Tromsö,
Norge.
Musikfestspelen Korsholm r.f., Vasa, 2 000 euro
För att inbjuda Trondheim Solistene till Musikfestspelen Korsholms öppningskonsert i
Vasa 24-26.7.2018.
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry, Uleåborg, 750 euro
För att arrangera uppträdanden för norske DJ Skatebård på festivalens slutklubb och
norske VJ Nicolas Horne på Oulun Musiikkivideofestivaali.
Suomen Säveltäjät ry, Helsingfors, 600 euro
För att arrangera uppträdande för finsk-norska jazzbandet Liberty Ship på
konsertlokalen G Livelab i Helsingfors i samband med Nordiska Musikdagarna 7–
11.11.2018.
The X-Rust Organization, Åbo, 750 euro
För att inbjuda två norska gäster till evenemang som arrangeras i samband med XRust-föreningens 25-årsjubileum i Åbo 6–7.10.2018.
Tikkursby, Helsingfors, 750 euro
Resebidrag för Tikkursby-kanteleduos framförande av sju konserter i Norge,
samarbete mellan spelare av samma instrumentfamiljens finska kantele och norska
langeleik.
Työryhmä Nissinen-Harju-Eskelinen, Tammerfors, 850 euro
För att arrangera konserter med finsk konstmusik för violin och piano i Oslo och
Bergen.
Åbo Modern ry, Åbo, 500 euro
För att i samarbete med norska elektroniska musikens festival Insomnia bjuda in
Charlotte Benediks till festivalen Åbo Modern 23–26.10.2018.
Scenkonst, film
Espoon Elokuvajuhlat ry, Esbo, 1 000 euro
För att visa norska filmer på Espoo Ciné-filmfestivalen och bjuda in relevanta norska
gäster.
FINFRINGE, Åbo, 1 200 euro
För att delta som frivillig i Norway Fringe-festival i Bergen i syfte att bekanta sig med
festivalorganisationen för att skapa ett nytt samarbetsnätverk mellan Finland och
Norge.
Hangö teaterträff r.f., Helsingfors, 2 000 euro
För att arrangera två norska teaterföreställningar som gästspelar på Hangö 28:e
Teaterträff 6–9.6.2018.
Hakasirkus ry, Hyvinge, 3 000 euro
För unga att delta i den internationella Hepp!-cirkusfestivalen i Trondheim 9–
13.5.2018.
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1 500 euro
För att presentera 10–15 nya norska filmer på filmfestivalen Rakkautta & Anarkiaa
20–30.9.2018 samt inbjuda norska filmgäster till Finland.
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Laitinen Jaakko, Tammerfors, 1 500 euro
För att spela in musikvideon för låten "Kenties" av den sökande och Darya Pakarinen
i Træna.
Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry, Lahtis, 1 500 euro
För att arrangera filmfestivalen "Hyvää naapureista" i Lahtis hösten 2018.
Sodankylän elokuvafestivaali ry, Helsingfors, 1 000 euro
För att inbjuda den norska regissören Joachim Trier till "Sodankylän elokuvajuhlat" i
Sodankylä 13–17.6.2018.
Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry, Kittilä, 1 000 euro
För att inbjuda fem norska konstnärer inom nätverket RadArt från norra Norge till
festivalen Hiljaisuus som arrangeras i Kittilä.
Työryhmä Rintamasuunta, Åbo, 900 euro
För att producera och filma en cosplay-musikvideo i Nordnorge för att förena
filmkonst och cosplay samt att främja cosplay som hobby i Finland och Norge.
Työryhmä Tangoteatteri Kiuta, Helsingfors, 1 200 euro
Resebidrag för att turnera med tangoteaterföreställningen Ultimo i Oslo och Bergen
samt förbereda ett kommande scenverk Gnomos med livemusik för barn.
Walhalla rf, Helsingfors, 1 500 euro
För att visa norska filmer landsomfattande i Finland med specialfokus på finska orter i
glesbygden.
Welander Jonas, Helsingfors, 500 euro
För att i egenskap av scenkonstproducent delta i teaterfestivalen i Fjaler.

Bildkonst
Helsinki Urban Art ry, Helsingfors, 750 euro
För att inbjuda två norska gatukonstnärer att delta i gatukonstprojektet i Böle.
Kato Shoji, Helsingfors, 1 000 euro
För att delta i stiftelsen Maaretta Jaukkuri Foundations residens i Lofoten samt göra
en studieresa till Oslo.
Naisvalokuvaajat Pohjoismaat, Helsingfors, 750 euro
Resebidrag till Oslo för att tillsammans med den norska fotografen Tove Sivertsen
planera en kommande fotografiutställning.
Niemelä Jaakko, Helsingfors, 7 000 euro
För att delta i Oslo Kulturnatt 14.9.2018 med videoanimationer.
Työryhmä Schroderus-Toppila, Helsingfors 1 200 euro
För att som inbjudna konstnärer och inbjuden kurator arrangera en utställning vid
Kunsthall Grenland i Porsgrunn.

Ytterligare information:
Administrativ direktör Satumari Hagelberg
tfn 050 3050 854
e-post satumari.hagelberg@hanaholmen.fi
Kulturfonden för Finland och Norge/sekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
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