KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK
UTDELNING AV BIDRAG FÖR DET SENARE HALVÅRET 2021 OCH FÖR DET FÖRSTA
HALVÅRET 2022
Meddelande 18.6.2021
Styrelsen för Kulturfonden för Finland och Danmark sammanträdde 3.6.2021 och fattade
beslut om utdelningen av bidrag för det senare halvåret 2021 och det första halvåret 2022. Det
totala antalet ansökningar från Finland och Danmark var sammanlagt 85 stycken. Styrelsen
beslöt att dela ut bidrag till 38 sökande till ett sammanlagt belopp om 58 150 euro.
De styrelsemedlemmar som representerar Finland är ordföranden, minister Jan-Erik Enestam
och styrelseledamöterna kommunikationschef Mary Gestrin, enhetschef Veikko Kunnas och
författare Anni Ylävaara.
De styrelsemedlemmar som representerar Danmark är vice ordföranden, musiker,
kulturdebattör och direktör Christian Have och styrelseledamöterna författare och poet Martin
Glaz Serup och före detta medlem av Folketinget Maja Panduro.

Följande projekt fick bidrag:
Samhälle och demokrati
Lakka, Emilia, Jyväskylä, 500 euro
Resebidrag för att bland annat delta i konferensen Nordic Labour History.
Suomen YK-nuoret, Helsingfors, 1500 euro
Resebidrag för danska kollegers deltagande i ReGeneration 2030-veckan på Åland.
Litteratur
Greve Bibliotek, Greve, 1500 euro
Bidrag för att illustratören Linda Bondestam ordnar tre kreativa workshoppar under ”Kolorit”,
en bildboksfestival vid Greve bibliotek i september 2021 i Danmark.
Lukic, Tuula, Borgå, 800 euro
Resebidrag för att besöka Det Kongelige Bibliotek och arkiv för att samla material om Wivi
Nordbergs tid i Danmark.
Ordenshistorisk Selskab, Hørsholm, 1000 euro
Bidrag för att utge ett nummer av Ordenshistorisk Tidsskrift med temat finsk-dansk
ordenhistoria.
Parkko, Tommi, Åbo, 750 euro
Resebidrag för att bo i Leif Hasle -stiftelsens residens och arbeta samt bekanta sig med
dansk poesi.
Sohvi & Juho, Helsingfors, 2000 euro
Bidrag för att skriva en fackbok om den arktiska klimatförändringen.

Studieresor och lägerskolor
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingfors, 2000 euro
Logibidrag för att ordna en studieresa till Köpenhamn och besöka bland annat Copenhagen

Business Academy och bekanta sig med utbildningsprogrammet Service, Hospitality and
Tourism Management.

Vetenskap
Affischjägarna rf, Helsingfors, 1000 euro
Resebidrag till Danmark för att göra research i samband med produktionen av
vandringsutställningen Come to Norden som består av reseaffischer i original från Norden ca
1880–1960.
Bergholm, Tapio, Helsingfors, 1500 euro
Resebidrag för att göra en arkivresa till Danmark och bland annat fördjupa sig i material med
anknytning till Nordek för en biografi om president Mauno Koivisto.
ET NORDISK SAMARBEJDE: AALTO OG BARUËL, Cambridge, 1000 euro
Resebidrag för att göra en arkivresa till Danmark för ett forsknings- och utställningsprojekt
som behandlar samarbetet mellan arkitekten Alvar Aalto och arkitekten Jean-Jacques
Baruël.
Kasso, Tuuli, Köpenhamn, 1000 euro
Resebidrag för att besöka Nationalbiblioteket i Finland och bland annat undersöka
pergament samt ordna en workshop för konservatorer.
Perämäki, Anna-Leena, Helsingfors, 1000 euro
Resebidrag för en tvåveckors arkivresa till Köpenhamn för att studera originalmaterial inför
en kulturhistorisk post doc-forskning.
Tyyppitalo, Helsingfors, 2000 euro
Resebidrag för att dokumentera Puutalo Oy:s och Myyntiyhdistys Puutalo:s bostadsområden
av typhus som på 1940-talet levererades till Danmark.
Musik
Alteration - forening, Köpenhamn, 750 euro
Resebidrag för den finska kompositören och musikern Jimi Tenors studioarbete i Humlebæk
samt konserter i Danmark och Helsingfors tillsammans med de danska musikerna Jørgen
Teller och PO Jørgens.
Kulturföreningen Katrina rf, Mariehamn, 2500 euro
Resebidrag för att inbjuda den danska Carl Nielsen-kvintetten till Katrina kammarmusik i
augusti 2021, med temat "På egna ben", med anledning av Ålands 100 år av självstyrelse.
Kuvaja, Helsingfors, 2000 euro
Bidrag för att förverkliga tre konserter i Musikhuset i Helsingfors i juni 2021 tillsammans med
den danska sånggruppen SØNK som en del av konsertturnén A cappella Night.
Musik over Præstø Fjord, Tappernøje, 5000 euro
Bidrag för att presentera finsk musik på en årlig folkmusikfestival samt ordna en kurs med
unga musikstuderanden där violinisten Arto Järvelä undervisar.
Nykymusiikkiseura Lokakuu ry, Uleåborg, 1500 euro
Bidrag för att den danska gruppen K!ART Ensemble uppträder under festivalen Uuden
Musiikin Lokakuu i september/oktober 2021 samt för att ordna en mästarkurs i Uleåborg och
konsert i Köpenhamn.

Sointi Jazz Orchestra ry, Helsingfors, 1000 euro
Resebidrag för Sointi Jazz:s och den danska saxofonist-kompositören Maria Fausts
gemensamma konserter i Finland.
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr, Helsingfors, 1800 euro
Bidrag för en dansk ungdomsorkesters deltagande i ett nordiskt stråkorkesterprojekt i
Finland.
Suomen UNM ry, Helsingfors, 2000 euro
Resebidrag för att delta i festivalen Ung Nordisk Musik i Århus i augusti 2021 och presentera
finska verk.
Tampereen Musiikkijuhlat/ Tampereen kaupunki, Tammerfors, 1000 euro
Bidrag för att ordna en online-konsert med sånggruppen SØNK under festivalen Tampereen
Sävel i juni 2021.
Århus Sinfonietta, Århus, 2000 euro
Resebidrag för kompositör Kaija Saariaho och dirigent Aliisa Neige Barrière i samband med
en solistworkshop för cellostuderanden samt för en avslutande konsert under
kammarmusikfestivalen Djurs & Mols i juli 2021.
Scenkonst
Negotiation, Uleåborg, 750 euro
Resebidrag för att arbeta med ett dansk-finskt, mångkonstnärligt cirkus- och dansverk med
premiär i Valve-salen i Uleåborg.
Simo Kellokumpu ja työryhmä, Helsinki, 1000 euro
Resebidrag för att förverkliga föreställningsinstallationen ri:vr:s nya version i Husets Teater i
Köpenhamn.
Taideyliopiston Talvimusikaali ry, Helsingfors, 2000 euro
Bidrag för att i samarbete med Savoy Teatern anpassa romanen ”Lumen Taju” av Peter
Høeg till en musikal.
Tidsrum, Köpenhamn, 2000 euro
Bidrag för att planera och turnera med en föreställning och teaterinstallation i Finland och
Danmark i samarbete med andra aktörer.
Film
Helsinki International Film Festival - Rakkautta & Anarkiaa ry, Helsingfors, 1500 euro
Bidrag för att presentera danska filmer samt filmskapare under festivalen Helsinki
International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa i september 2021.
Jääskeläinen, Kira, Bertby, 750 euro
Resebidrag till Köpenhamn för att spela in dokumentärfilmen ”Sello” samt intervjua två
danska violinmakare.
Keski-Suomen elokuvakeskus, Jyväskylä, 1000 euro
Bidrag för att visa en dansk film samt bjuda in filmskaparna till festivalen Arktisen upeeta i
Jyväskylä i oktober/november 2021 på distans.
Night Visions - Yön kuvat ry, Helsingfors, 1500 euro
Bidrag för att visa danska filmer och bjuda in danska filmskapare till Night Visions
International Film Festival i november 2021 och april 2022 i Helsingfors.

Oulun Elokuvakeskus ry/ Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali,
Uleåborg, 750 euro
Resebidrag för att bjuda in danska filmskapare och professionella till Uleåborgs
internationella barn- och ungdomsfilmfestival i november 2021.
Walhalla rf, Helsingfors, 1500 euro
Bidrag för att ordna visningar av isländsk film, särskilt på mindre orter i glesbygden.
Bildkonst
Dronninglund Kunstcenter, Dronninglund, 2000 euro
Resebidrag för två finska konstnärers deltagande i en nordisk utställning samt symposium.
Griniuk, Marija, Rovaniemi, 1100 euro
Bidrag för att på inbjudan delta i Duck Residence som organiseras av Kunstforum Viborg
samt presentera sin forskning i Viborg och Århus.
Hesselholdt & Mejlvang, Köpenhamn, 1200 euro
Resebidrag för att genomföra en workshop, med fyra finska studeranden vid
Teaterhögskolan i Helsingfors, och utveckla performansdelen av utställningen ”The White
Exhibition” på EMMA (Esbo moderna konstmuseum).
Juxtapose Art Fair, Århus, 4000 euro
Resebidrag för att finska kuratorer reser till Århus och deltar i Nordic Visiting Curators
Program under Juxtapose Art Fair som undersöker hur kuratorer bättre kan stöda den
konstnärsdrivna sektorn.

Ytterligare information:
Kulturfonden för Finland och Danmark/sekretariatet
fonderna@hanaholmen.fi
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo

