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KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE 
UTDELNING AV BIDRAG FÖR DET SENARE HALVÅRET 2022 OCH FÖR DET FÖRSTA 
HALVÅRET 2023 
Meddelande 27.5.2022 
 
 
Styrelsen för Kulturfonden för Finland och Norge sammanträdde 9.5.2022 och fattade beslut om 
utdelningen av bidrag för det senare halvåret 2022 och det första halvåret 2023. Antalet 
ansökningar riktade till den finländska fonddelen var sammanlagt 75 och styrelsen beslöt att dela 
ut bidrag till 49 sökande till ett sammanlagt belopp om 53 600 euro. 
 
”Fonden var nöjd över att den mottog så många bilaterala ansökningar efter coronaåren. Den 
regionala spridningen var bra och kvaliteten på ansökningarna var hög. Styrelsen betonade i sina 
beslut de konkreta bilaterala kontakterna och effekterna inom det finsk-norska kulturutbytet och 
medborgarsamhället. Fonden fortsätter även satsa starkt på ledarskapsprogrammet Arctic Lead 
som stärker kontakterna mellan Finland och Norge”, 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 för olika samhälls- och kulturprojekt. I fondens finländska styrelse sitter 
ordföranden, konsultativ tjänsteman Eero Hokkanen samt ledamöterna rektor, VD Teemu Kokko 
och generalsekreterare Tove Ekman. 

Följande projekt fick bidrag av den finländska fonddelen: 

Samhälle och demokrati 
 
Joensuun Pohjola-Norden ry, Joensuu, 300 euro 
Resebidrag för att bjuda in en gäst från Joensuus vänstad Tønsberg till Joensuu för 
uppmärksammandet av Joensuun Pohjola-Norden-föreningens 75-åriga verksamhet i samband 
med Pohjolaa Joensuussa-projektet i oktober 2022. 
 
Oksanen, Päivi, Lahtis, 300 euro 
Resebidrag till Norge för att skapa nätverk med nordiska geoparkguider. 
 
Pohjola-Nordens ungdomsförbund rf, Helsingfors, 1000 euro 
Resebidrag för unga journalister att besöka debattevenemang i Norge (Arendalsuka) respektive 
Finland (SuomiAreena) på sommaren 2022. 
 
Pyöräliitto ry, Helsingfors, 900 euro 
Resebidrag för att bjuda in norska experter från Syklistenes Landsforening till VeloFinland-
evenemanget som ordnas 30.9-1.10.2022 i Uleåborg.  
 
Suolahden-Äänekosken Pohjola-Norden ry, Suolahti, 1500 euro 
Resebidrag för Suolahden-Äänekosken Pohjola-Norden ry:s resa till Eidsvoll, vänkommun av 
Suolahti, för att uppmärksamma kommunens 1000-årsjubileum i juni 2022.  
 
 
Litteratur 
 
Ekenässällskapet r.f., Tenala, 500 euro 
För att bjuda in en norsk författare till Litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs i november 2022. 
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Kaltio ry, Uleåborg, 500 euro 
Resebidrag till Open Out-festivalen i Tromsö i september 2022 för att bekanta sig med 
kulturaktörer från Tromsö och Finnmark. 
 
Paasto, Kaisa, Esbo, 750 euro 
Resebidrag för informationssökning i samband med att skriva en av delarna i en barnromanserie 
vars handlingar utspelar sig i Norge. 
 
 
Media 
 
Metsäjoki, Timo, Rovaniemi, 300 euro 
Resebidrag till Tingvatn fornminnepark för att i samarbete med Vest-Agder-museet verkställa ett 
ljudverk. 
 
Ympäristötoimittajat ry, Helsingfors, 1000 euro 
Resebidrag för en studieresa från Rovaniemi till bl.a. Bugøynes och Kirkenes.  
 
 
Vetenskap 
 
Kuronen, Marja, Åbo, 300 euro 
Resebidrag för att inom ramen för en doktorsavhandling besöka Vestfold krematorium. 
 
Kurtti, Elisa, Nokia, 300 euro 
Resebidrag i samband med ett forskarutbyte på NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet) i Trondheim. 
 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Helsingfors, 600 euro 
Resebidrag för att i samarbetet mellan en norsk och en finländsk professor producera en 
engelskspråkig monografi om den ökande tvärvetenskapliga diversiteten och interkulturalismen. 
 
Urponen, Jenni, Kuopio, 300 euro 
Resebidrag för att utarbeta en forskningsplan och kartlägga samarbetspartners för ett finsk-norskt 
psalmforskningsprojekt i Tromsö. 
 

 
Musik 
 
four-one-seven oy, Helsingfors, 500 euro 
Rese- och arvodesbidrag för att bjuda in norska artisten Fredfades till Solstice Festival på Ruka 
23-25.6.2022.  
 
Hanko soi ry, Hangöby, 1250 euro 
Rese- och arvodesbidrag för cellisten Kari Ravnans och violinisten Henning Kraggeruds 
medverkan i sommarkonsertserien ”Hanko soi” i Hangö 7.7-7.8.2022. 
 
Hohti, Hanna, Esbo, 1000 euro 
Resebidrag för den norska kompositören Tine Surel Langes medverkan i den nordiska 
elektroakustiska konserthelheten ”Seidr” som uruppförs under Helsingfors festspel i augusti 2022. 
 
Konserttikeskus ry, Helsingfors, 3000 euro 
Resebidrag för att inbjuda norska bandet Trio Oro till en konsertturné till finländska skolor under 
läsåret 2022-2023. 
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Kuopion konservatorio, Kuopio, 1500 euro 
Rese- och arvodesbidrag för att bjuda in den norska fiolisten Sigyn Fossnes och cellisten Kari 
Ravnan för att hålla en mästarklass för barn och unga i Kuopio i oktober 2022. 
 
Musikfestspelen Korsholm r.f., Vasa, 2000 euro 
Logibidrag för Norges Ungdomskor till Musikfestspelen i Korsholm 27.7-4.8.2022.  
 
Mäntän Musiikkijuhlien tuki ry, Esbo, 1500 euro 
Resebidrag för att bjuda in norska elever och en lärare till Pohjoismainen pianoakatemia i 
samband med Mäntän Musiikkijuhlat på sommaren 2022. 
 
Oivo, Juhani, Uleåborg, 500 euro  
Resebidrag för att bjuda in norska teknoartisten Espen Lauritzen till Uleåborg för att bl.a. framträda 
på Elektyrmä-klubben i oktober 2022. 
 
Ounaskari, Markku, Helsingfors, 1000 euro 
Resebidrag för att arrangera en turné med norska musiker i Finland och i Norge. 
 
Pirkanmaan Barokki ry, Tammerfors, 2000 euro 
Resebidrag för ett konsertprojekt i samarbete mellan den finländska Pirkanmaan Barokki och den 
norska Brøstadbotn barokkband på hösten 2022 i Birkaland, Finland och i januari 2023 i 
Nordnorge. 
 
Saura Ohjelmapalvelu Oy, Helsingfors, 2900 euro 
Bidrag för att arrangera den norska musikern Katarina Barruks debutturné i Finland i början av år 
2023.  
 
Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys, Helsingfors, 1500 euro 
Bidrag för att täcka arvoden för musikerna från Finländska barockorkestern och en finsk domares 
medverkan i sångtävlingen och festivalen Aria Borealis Bodø 25.6-2.7.2022. 
 
Suomen Jazzliitto ry, Helsingfors, 2500 euro 
Resebidrag för det norska jazzbandet JUNOs resa för att ge konserter på fem orter i Finland i 
november 2022 på en samproduktionsturné av Suomen Jazzliitto och Norsk jazzforum. 
 
Teknologorkestern Humpsvakar, Esbo, 1500 euro 
Resebidrag för att medverka i Nordisk Amatör Teknolog Orkester Mission (NATOM) i september 
2022 i Trondheim i Norge.  
 
 
Scenkonst 
 
Circus Helsinki association ry, Helsingfors, 2500 euro 
Resebidrag för en grupp bestående av 15 ungdomar och 2 ledare från Circus Helsinki till Tromsö 
för att bl.a. uppträda för Sirkus Kulta ry:s elever.  
 
Hangö teaterträff r.f., Helsingfors, 1800 euro 
Resebidrag för att bjuda in en norsk föreställning och två kuratorer till Hangö Teaterträff 2023. 
 
Kekäläinen & Company, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för Kekäläinen & Companys samarbets- och nätverksturné i Oslo och i Bergen. 
 
Klockriketeatern r.f., Borgå, 1500 euro 
Arvodesbidrag i samband med Klockriketeaterns och Chekhov Machines turné av pjäsen SVÄLT i 
samarbete med lokala teatrar i Hamar, Tromsö och Oslo på våren 2023. 
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Nukketeatteri PikkuKulkuri, Helsingfors, 1500 euro  
Resebidrag till Finnmark i Norge i maj 2022 för att verkställa en turné av en tvåspråkig 
dockteaterföreställning "Nigan 8 vuodenaikaa" som baserar sig på den samiska författaren Niilo 
Aikios noveller. 
 
Sirkusyhdistys Race Horse ry, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för komikern och clownen Viggo Venns medverkan i residensövningarna i Helsingfors i 
september 2022.inför Tattarmossen-nycirkusperformansen. 
 
Tanssiareena ry, Helsingfors, 1800 euro 
Resebidrag för en arbetsgrupps resa till Sandnes Kulturhus i samband med Sonja Jokiniemis 
gruppföreställning ”ÖH” i september 2022. 
 
Tanssiareena ry, Helsingfors, 1000 euro 
Resebidrag för att bjuda in norska koreografen Mette Edvardsen med arbetsgruppen till Liikkeellä 
marraskuussa-festivalen i november 2022 i Helsingfors för en lokal adaption av verket ”Time has 
fallen asleep in the afternoon sunshine”. 
 
Teatteri Telakka ry, Tammerfors, 2500 euro 
Resebidrag för att förbereda teaterfestivalen ”Telakka Open Border: Norway” genom att bl.a. 
bekanta sig med teaterutbudet i Norge inför festivalen som ordnas i Tammerfors i oktober 2024. 
 
Teatterimuseon säätiö, Helsingfors, 500 euro 
Resebidrag för att bjuda in den norska projektchefen Øystein Kjørstad Fjeldbo till Helsingfors för att 
regissera och övervaka verkställandet av utställningen ”Everybody dance!” som ordnas i 
samarbetet mellan den finländska Teatterimuseo, den norska Norsk senter for folkemusikk og 
folkedans och det svenska Scenkonstmuseet i januari 2023. 
 
WAUHAUS, Helsingfors, 1500 euro 
Resebidrag för att verkställa ett verk till Multiplié-dansfestivalen i Trondheim på våren 2023.  
 
 
Film  
 
Espoon elokuvajuhlat ry, Esbo, 600 euro 
Rese- och arvodesbidrag för att bjuda in den norska regissören Joachim Trier och 
manusförfattaren Eskil Vogt till Espoo Ciné 2022-filmfestivalen. 
 
Keski-Suomen elokuvakeskus, Jyväskylä, 800 euro 
Bidrag för att visa norsk film på festivalen Arktisen upeeta i Jyväskylä i november 2022. 
 
Walhalla rf, Helsingfors, 1500 euro 
Bidrag för att visa norsk film i Finland. 
 
 
 
Bildkonst 
 
Helsinki Photo Festival ry, Helsingfors, 1000 euro 
Resebidrag för att bjuda in norska experter att delta i ett nordiskt seminarium som ordnas på 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland under Helsinki Photo Festival år 2022. 
 
Helsinki Urban Art ry, Helsingfors, 600 euro 
Resebidrag för att genomföra ett finsk-norskt gatukonstutbyte där en finsk gatukonstnär reser till 
Bergen och en norsk gatukonstnär reser till Helsingfors inom ramen för ett nordiskt projekt, 
Helsinki Urban Art, på sommaren 2022. 



 5 

 
Kaleidoscope, Helsingfors, 600 euro 
Resebidrag i samband med finsk-norska arkitektbyrå Kaleidoscopes två finländska medverkandes 
resa till Bergen som en del av Koti ja kaupunki 2100-projektet. 
 
Lasten taidekasvatus Rossi-Horto/Sorvali, Helsingfors, 600 euro 
Resebidrag till Oslo för att bekanta sig med norsk konstpedagogik genom att besöka museer och 
träffa pedagogisk personal på museerna i januari 2023. 
 
Pasanen, Anu, Torneå, 300 euro 
Resebidrag till Tromsö och Svalbard för att som en representant för EDIT bl.a. besöka Nordnorsk 
Kunstmuseum och Kunsthall Svalbard. 
 
Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö, Helsingfors, 300 euro 
Resebidrag till Oslo för museichef Carina Jaatinens resa för att besöka Nasjonalmuseet och 
Munchmuseet.  
 
Transcendent Productions ry, Rovaniemi, 500 euro 
Resebidrag för att bjuda in den norska graffitikonstnären Eirick Falckner till Jälkiä Pohjoiseen / 
Traces to the North-evenemanget i Rovaniemi i juli 2022. 
 
 
Ytterligare information:  
 
Kulturfonden för Finland och Norge/sekretariatet 
fonderna@hanaholmen.fi  
Hanaholmsstranden 5 
02100 Esbo 
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