KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK
UTDELNING AV BIDRAG FÖR DET SENARE HALVÅRET 2022 OCH FÖR DET FÖRSTA
HALVÅRET 2023
Meddelande 26.4.2022
Styrelsen för Kulturfonden för Finland och Danmark sammanträdde 4.4.2022 och fattade
beslut om utdelning av bidrag för det senare halvåret 2022 och det första halvåret 2023. Det
totala antalet ansökningar från Finland och Danmark var sammanlagt 82. Styrelsen beslöt att
dela ut bidrag till 38 sökande till ett sammanlagt belopp om 72 490 euro.
De styrelsemedlemmar som representerar Finland är ordföranden, minister Jan-Erik Enestam
och styrelseledamöterna kommunikationsdirektör Mary Gestrin, enhetschef Veikko Kunnas
och författaren Anni Ylävaara.
De styrelsemedlemmar som representerar Danmark är vice ordföranden, musikern,
kulturdebattören och direktören Christian Have och styrelseledamöterna författaren och
poeten Martin Glaz Serup och kommunikationschefen Maja Panduro.
Följande projekt fick bidrag:
Samhälle och demokrati
Aseman Lapset ry, Helsingfors, 1500 euro
Resebidrag för att delta i konferensen ”Storbyens hjerte og smerte” som arrangeras av
UngNord i Aarhus.
Mogensen, Christian, Viby J, 780 euro
Resebidrag i samband med att medverka i en konferens som arrangeras av Miehet ry i
Finland.
Oksanen, Päivi, Lahtis, 1600 euro
Resebidrag till Danmark för att skapa nätverk med nordiska geoparkguider.
Pohjola-Nordenin Nuorisolitto, Helsingfors, 1000 euro
Resebidrag för unga journalister att besöka debattevenemang i Danmark respektive Finland.
Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys ry, Borgå, 2900 euro
Logi- och transportkostnader för danska gästers medverkande i trästadsseminariet
”Berättelsernas stad – Vad gatorna minns” i Borgå i maj 2022.
Vasa nation vid Helsingfors universitet, Helsingfors, 500 euro
Resebidrag för en grupp medlemmar i Vasa nation att besöka vänförening
Studenterforeningen i Köpenhamn.

Litteratur
Oulun sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 500 euro
Resebidrag för att bjuda in en dansk seriekonstnär till Oulu Comics Festival i november 2022.
Poesiens Hus, Köpenhamn, 3000 euro
Rese- och transportbidrag till Finland i samband med verkställandet av turnén ”Poesiens
Bus” som med inbyggt poesibibliotek tar ut poesi till unga i Norden.

Teelahti, Tuuli, Helsingfors, 2300 euro
Resebidrag för att bekanta sig med ishajforskare Julius Nielsens forskning i Nuuk, Grönland.

Studieresor och lägerskolor
KHS utbyte, Jomala, 1980 euro
Bidrag för 14 åländska elevers resa till Vejstrup Efterskole, Danmark för skolsamarbete.
Lapin Opinto-ohjaus ry, Rovaniemi, 3000 euro
Resebidrag för att arrangera en studieresa till Köpenhamn för medlemmar i Lapin Opintoohjaus ry.

Vetenskap
Epistemological aspects of dialogue -projekti, Träskända, 2000 euro
Bidrag för att täcka kostnader i samband med två danska gästers deltagande i en
forskningsretreat inom ramen för dialogforskning.
Katajamäki, Terhi, Åbo, 1000 euro
Resebidrag för att besöka Danske Kancelli-arkivet i Köpenhamn inför en postdoc-forskning i
historia.

Musik
Arbejdsgruppe Gunnar Berg, Köpenhamn, 2700 euro
Resebidrag för kompositör Lauri Supponens medverkande i en konsert med den färöiskfinska Duo HAV i Köpenhamn.
Fanø Fiddlers, Fanø, 4000 euro
Resebidrag för danska musikskolebarn samt för gruppens projektledare för att delta i
Kaustinen Folk Music Festival i Finland i juli 2022.
Hai-kvartetti, Helsingfors, 1500 euro
Bidrag för att spela in ett verk av den danska kompositören Bent Lorentzen i samarbete med
Edition Wilhelm Hansen samt för att uppträda i KoncertKirken i Köpenhamn.
Helsinki Jazz ry, Vanda, 1000 euro
Resebidrag för att inbjuda den danska kompositören och sångaren Janne Mark och
kontrabasisten Esben Eyermann till Finland för att uppträda med en finländsk-dansk
ensemble.
Hohti, Hanna, Esbo, 1200 euro
Bidrag för att inbjuda den danska kompositören Josefine Opsahl till Helsingfors för att
arrangera en workshop och förbereda den nordiska elektroakustiska konserthelheten ”Seidr”
som uruppförs under Helsingfors festspel.
Kokkolan Talviharmonikka-festivaali, Karleby, 2000 euro
Bidrag för att bjuda in en dragspeltrio från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i
Köpenhamn för att delta i Karleby Vinteraccordeon-festivalen år 2023.
Matilda Seppälä and Joanna Cieślak, Helsingfors, 1300 euro
Resebidrag för den finländska kompositören Matilda Seppäläs och cellisten Joanna Cieślaks
resor till Aarhus för att förbereda ett nytt verk för cello och stråkorkester som har premiär i

Musikhuset i Aarhus i februari 2023.
Viitasaaren kesäakatemia ry, Viitasaari, 1560 euro
Bidrag för att inbjuda den danska dragspelskonstnären Andreas Borregaard och två danska
stipendiater att delta i festivalen Viitasaaren Musiikin aika.
Århus Sinfonietta, Aarhus, 4000 euro
Bidrag för att arrangera workshopar och en konsertvecka samt inbjuda Århus Sinfoniettas
kompositör Kaija Saariaho, dirigenten Aliisa Neige Barriére och flöjtsolisten Kaisa
Kortelainen till Århus för att arrangera konserter med Saariahos musik.

Scenkonst
Thitz, Riikka, Helsingfors, 1000 euro
Resebidrag till Köpenhamn för en forsknings- och nätverksresa för att bekanta sig med
TOASTER, som är en gästspelsscen för teater, performans och bildkonst.
Taideyliopiston Talvimusikaali ry, Helsingfors, 3000 euro
Resebidrag för dansk-grönländska musikern Aviaja Lumholts deltagande i vintermusikalen
”Lumen taju” som skall spelas på Peacock-teatern i Helsingfors.
Teater Håndholdt, Roskilde, 500 euro
Resebidrag för två finländska gästers medverkande i samband med skapandet av vandringsoch dockteaterföreställningen ”Æ Skawmand”.

Språk
Willström, Laura, Jyväskylä, 570 euro
Resebidrag för att delta i samnordiska Nordspråk-kursen "Øen som motiv i litteratur og andre
tekster" på Färöarna.

Film
Keski-Suomen elokuvakeskus, Jyväskylä, 1000 euro
Bidrag för att visa en dansk film på festivalen Arktisen upeeta i Jyväskylä i november 2022.
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry, Uleåborg, 2000 euro
Resebidrag för att bjuda in den danska musikvideoregissören Martin de Thurah till Oulun
Musiikkivideofestivaalit/Oulu Music Video Festival 2022 i Uleåborg.
Simma, Paul, Kilpisjärvi, 1100 euro
Resebidrag för att resa till Brechts Hus i Svendborg, Danmark som en residensförfattare för
att skriva ett pilotmanus till en TV-dramaserie i samarbete med danska dramaturger och
manusförfattare.
Smile ApS, Charlottenlund, 3000 euro
Bidrag för en temavisning av filmen "Den blinde mand som ikke ville se Titanic" (”Sokea mies
joka ei halunnut nähdä Titanicia”) i Köpenhamn och Århus samt efterföljande diskussion.
Walhalla rf, Helsingfors, 2000 euro
Bidrag för att visa dansk film i Finland.

Bildkonst
Helsinki Photo Festival ry, Helsingfors, 1550 euro
Resebidrag för att bjuda in danska experter att delta i ett nordiskt seminarium på
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland under Helsinki Photo Festival år 2022.
Helsinki Urban Art ry, Helsingfors, 1900 euro
Resebidrag för att genomföra ett finsk-danskt gatukonstutbyte där en finsk gatukonstnär
reser till Köpenhamn och en dansk gatukonstnär reser till Helsingfors inom ramen för ett
nordiskt projekt, Helsinki Urban Art, på sommaren 2022.
Kaikkonen, Kaarina, Helsingfors, 2500 euro
Bidrag för att verkställa ett offentligt konstverk i Köpenhamn i samband med CHART Art Fair.
Mäkivuoti, Eija, Helsingfors, 3000 euro
Resebidrag för konstnärligt arbete på Färöarna inom ramen för konstprocessen ”Joen
kanssa / Tillsammans med älven / With the River” under år 2022.
OUR AIR, Jakobstad, 1850 euro
Resebidrag för att inbjuda fyra danska konstnärer till en nordisk träff för akvarellkonstnärer i
Jakobstad.
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry / Galleria Sculptor, Helsingfors, 3200 euro
Bidrag för transport av verken för utställningen ”nordiSKulptur i Danmark” som ett
samarrangemang med Finska Skulptörförbundet r.f. och den danska kuratorn och
konstnären Peter Holmgård.
Take Care, Frederiksberg, 3000 euro
Bidrag för transport i samband med utställningen ”Take Care” som ordnas i samarbetet
mellan den finländska konstnären Minna Kangasmaa och den danska konstnären Pernille
Egeskov i Finland på hösten 2022 och i Danmark på våren 2023.

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

