
 
KULTURFONDEN FOR FINLAND OG DANMARK 
UDDELING AF BIDRAG FOR ANDET HALVÅR 2022 OG FØRSTE HALVÅR 2023 
Meddelelse 26.4.2022 
 
Bestyrelsen for Kulturfonden for Finland og Danmark afholde møde den 4. april 2022 og traf 
beslutning om uddeling af bidrag for andet halvår 2022 og første halvår 2023. Det samlede 
antal ansøgninger fra Finland og Danmark var 82. Bestyrelsen traf beslutning om at uddele 
bidrag til 38 ansøgere til et samlet beløb på 72.490 euro. 
 
De bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Finland, er formanden, minister Jan-Erik 
Enestam, og bestyrelsesmedlemmerne er kommunikationsdirektør Mary Gestrin, enhedschef 
Veikko Kunnas og forfatteren Anni Ylävaara. 
 
De bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Danmark, er næstformanden, musiker, 
kulturdebattør og direktør Christian Have, og bestyrelsesmedlemmerne er forfatter og digter 
Martin Glaz Serup og kommunikationschef Maja Panduro. 
 
Følgende projekter modtog bidrag: 
 
Samfund og demokrati 
 
Aseman Lapset ry, Helsingfors, 1500 euro 
Rejsebidrag til at deltage i konferencen ”Storbyens hjerte og smerte”, der arrangeres af 
UngNord i Aarhus. 
 
Mogensen, Christian, Viby J, 780 euro 
Rejsebidrag i forbindelse med at medvirke til en konference, der arrangeres af Miehet ry i 
Finland. 
 
Oksanen, Päivi, Lahtis, 1600 euro 
Rejsebidrag til Danmark for at danne netværk med nordiske geoparkguider. 
 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Helsingfors, 1000 euro 
Rejsebidrag til unge journalister til besøg ved et debat-arrangement i henholdsvis Danmark 
og Finland. 
 
Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys ry, Borgå, 2900 euro 
Opholds- og transportudgifter til danske gæsters medvirken i seminaret om byer med 
træhuse ”Berättelsernas stad – Vad gatorna minns” i Borgå i maj 2022. 
 
Vasa nation vid Helsingfors universitet, Helsingfors, 500 euro 
Rejsebidrag til en gruppe medlemmer i Vasa nation til besøg hos venskabsforeningen 
Studenterforeningen i København. 
 
 
Litteratur 
 
Oulun sarjakuvaseura ry, Uleåborg, 500 euro 
Rejsebidrag til at indbyde en dansk tegneseriekunstner til Oulu Comics Festival i november 
2022. 
 
Poesiens Hus, København, 3000 euro 
Rejse- og transportbidrag til Finland i forbindelse med iværksættelse af ”Poesiens Bus”, der 
med indbygget poesibibliotek bringer poesi ud til unge i Norden. 
 



Teelahti, Tuuli, Helsingfors, 2300 euro 
Rejsebidrag til at gøre sig bekendt med grønlandshajforsker Julius Nielsens forskning i Nuuk, 
Grønland.  
 
 
Studierejser og lejrskoler 
 
KHS utbyte, Jomala, 1980 euro 
Bidrag til 14 ålandske elevers rejse til Vejstrup Efterskole, Danmark, til skolesamarbejde. 
 
Lapin Opinto-ohjaus ry, Rovaniemi, 3000 euro 
Rejsebidrag til at arrangere en studierejse til København for medlemmer af Lapin Opinto-
ohjaus ry.  
 
 
Videnskab 
 
Epistemological aspects of dialogue -projekti, Träskända, 2000 euro 
Bidrag til dækning af omkostninger i forbindelse med to danske gæsters deltagelse i en 
forskningsretreat inden for rammerne af dialogforskning.  
 
Katajamäki, Terhi, Åbo, 1000 euro 
Rejsebidrag til besøg hos Danske Kancellis arkiv i København forud for postdoc-forskning i 
historie.  
 
 
Musik 
 
Arbejdsgruppe Gunnar Berg, København, 2700 euro 
Rejsebidrag til komponist Lauri Supponens medvirken i en koncert med den færøsk-finske 
Duo HAV i København.  
 
Fanø Fiddlers, Fanø, 4000 euro 
Rejsebidrag til danske musikskolebørn og til gruppens projektledere for at deltage i 
Kaustinen Folk Music Festival i Finland i juli 2022. 
 
Hai-kvartetti, Helsingfors, 1500 euro 
Bidrag til at indspille et værk af den danske komponist Bent Lorentzen i samarbejde med 
Edition Wilhelm Hansen og for at optræde i KoncertKirken i København. 
 
Helsinki Jazz ry, Vanda, 1000 euro 
Rejsebidrag til at indbyde den danske komponist og sanger Janne Mark og 
kontrabassisten Esben Eyermann til Finland for at optræde med et finsk-dansk 
emsemble. 
 
Hohti, Hanna, Esbo, 1200 euro 
Rejsebidrag til at indbyde den danske komponist Josefine Opsahl til Helsingfors for at 
arrangere en workshop og forberede den nordiske elektroakustiske koncerthelhed ”Seidr” 
der uropføres under Helsingfors festspel. 
 
Kokkolan Talviharmonikka-festivaali, Karleby, 2000 euro 
Bidrag til at indbyde en harmonika-trio fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
København med henblik på at deltage i Karleby Vinteraccordeon-festivalen i 2023. 
 
Matilda Seppälä og Joanna Cieślak, Helsingfors, 1300 euro 
Rejsebidrag til den finlandske komponist Matilda Seppäläs og cellisten Joanna Cieślaks 



rejse til Aarhus for at forberede et nyt stykke for cello og strygeorkester, som får premiere i 
Musikhuset i Aarhus i februar 2023. 
 
Viitasaaren kesäakatemia ry, Viitasaari, 1560 euro 
Rejsebidrag til at indbyde den danske harmonikakunstner Andreas Borregaard og to danske 
stipendiater til at deltage i festivalen Viitasaaren Musiikin aika. 
 
Århus Sinfonietta, Aarhus, 4000 euro 
Bidrag til at arrangere workshopper og en koncertuge samt invitere Århus Sinfoniettas 
komponist Kaija Saariaho, dirigenten Aliisa Neige Barriére og solofløjtenist Kaisa 
Kortelainen til Aarhus for at arrangere koncerter med Saariahos musik. 
 
 
Scenekunst 
 
Thitz, Riikka, Helsingfors, 1000 euro 
Rejsebidrag til København til en forsknings- og netværksrejse med henblik på at få kendskab 
til TOASTER, som er en gæstespilscene for teater, performance og billedkunst. 
 
Taideyliopiston Talvimusikaali ry, Helsingfors, 3000 euro 
Rejsebidrag til den dansk-grønlandske musiker Aviaja Lumholts deltagelse i vintermusicalen 
”Lumen taju”, der skal opføres på Peacock-teatret i Helsingfors.  
 
Teater Håndholdt, Roskilde, 500 euro 
Rejsebidrag til to finske gæsters medvirken i forbindelse med skabelsen af vandre- og 
dukketeaterforestillingen ”Æ Skawmand”. 
 
 
Sprog 
 
Willström, Laura, Jyväskylä, 570 euro 
Rejsebidrag til deltagelse i det fællesnordiske Nordspråk-kursus ”Øen som motiv i litteratur 
og andre tekster” på Færøerne. 
 
 
Film 
 
Keski-Suomen elokuvakeskus, Jyväskylä, 1000 euro 
Bidrag til visning af en dansk film på festivalen Arktisen upeeta i Jyväskylä i november 2022. 
 
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry, Uleåborg, 2000 euro 
Rejsebidrag til at indbyde den danske musikvideo-regissør Martin de Thurah til Oulun 
Musiikkivideofestivaalit/Oulu Music Video Festival 2022 i Uleåborg. 
 
Simma, Paul, Kilpisjärvi, 1100 euro 
Rejsebidrag til at kunne rejse til Brechts Hus i Svendborg, Danmark, til et forfatterophold for 
at skrive et forberedende manuskript til en TV-dramaserie i samarbejde med danske 
dramaturger og manuskriptforfattere. 
 
Smile ApS, Charlottenlund, 3000 euro 
Bidrag til en temavisning af den finske film ”Den blinde mand som ikke ville se Titanic” i 
København og Aarhus og efterfølgende diskussion. 
 
Walhalla rf, Helsingfors, 2000 euro 
Bidrag til visning af dansk film i Finland. 
 



Billedkunst 
 
Helsinki Photo Festival ry, Helsingfors, 1550 euro 
Rejsebidrag til at indbyde danske eksperter til at deltage i et nordisk seminar på Hanaholmen 
– kulturcentrum för Sverige och Finland under Helsinki Photo Festival 2022. 
 
Helsinki Urban Art ry, Helsingfors, 1900 euro 
Rejsebidrag til at gennemføre finsk-dansk udveksling af gadekunst, hvor en finsk 
gadekunstner rejser til København, og en dansk gadekunstner rejser til Helsingfors inden for 
rammerne af et nordisk projekt, Helsinki Urban Art, i sommeren 2022.  
 
Kaikkonen, Kaarina, Helsingfors, 2500 euro 
Bidrag til at iværksætte et offentligt kunstværk i København sammen med CHART Art Fair. 
 
Mäkivuoti, Eija, Helsingfors, 3000 euro 
Rejsebidrag til kunstnerisk arbejde på Færøerne inden for rammerne af kunstprocessen 
”Joen kanssa / Tillsammans med älven / With the River” i år 2022. 
 
OUR AIR, Jakobstad, 1850 euro 
Rejsebidrag til at indbyde fire danske kunstnere til et nordisk træf for akvarelkunstnere i 
Jakobstad. 
 
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry / Galleria Sculptor, Helsingfors, 3200 euro 
Bidrag til transport af værker til udstillingen ”nordiSKulptur i Danmark” som et fælles 
arrangement med Finska Skulptörförbundet r.f. og den danske kurator og kunstner Peter 
Holmgård. 
 
Take Care, Frederiksberg, 3000 euro 
Bidrag til transport i forbindelse med udstillingen ”Take Care”, der arrangeres i samarbejde 
mellem den finske kunstner Minna Kangasmaa og den danske kunstner Pernille Egeskov i 
Finland i efteråret 2022 og i Danmark om foråret 2023. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Kulturfonden for Finland og Danmark/sekretariatet 
fonderna@hanaholmen.fi  
Hanaholmsstranden 5 
02100 Esbo 
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