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Verksamhetsområde: Bildkonst
Aalto Johanna

Esbo

För att hålla en konstutställning med nya målningar på
1 000
Galleri Gunnar Olsson i Stockholm. Syftet är att presentera
verken för svensk publik och öka synlighet av finsk bildkonst
i Sverige samt fortsätta och förstärka ett väl etablerat
samarbete med svenska gallerier.

Helsinki Fat Clay

Vanda

3 000

Ilomiehet

Borgå

För att arrangera en keramikutställning med verk av finska
konstnärer i gruppen "Helsinki Fat Clay" i galleriet Blås &
Knåda i maj 2019 i Stockholm. Syftet är att göra finsk
keramikkonst mer känd bland den svenska allmänheten
samt att nätverka med svenska kolleger, gallerier och
museer.
För att som inbjudna konstnärer arrangera en
rymdinstallation och performans "Joymen go Space" i
Kummelholmens konsthall i Stockholm. Syftet är att skapa
konstupplevelser åt den svenska publiken samt att främja
fortsatt samarbete mellan organisationen och svenska
samarbetspartners.

För att arrangera filmfestivalen "Hyvää naapureista" 2019 i
samband med Sverigeveckan i Lahtis. Syftet är att
presentera svenska filmer för barn och unga och genom
lärnarnas och elevernas gemensamma reflektioner av
filmbesöket göra skolundervisningen mer mångsidig.

4 000

3 000

Verksamhetsområde: Film
Päijät-Hämeen
elokuvakeskus ry

Lahtis

Verksamhetsområde: Litteratur
Bellmanssällskapet i
Finland r.f

Helsingfors

För att arrangera Helsingfors-seminariet i det tudelade
2 000
symposiet "Bellman i vår tid" med föreläsningar,
diskussioner och artistuppträdanden i september 2019.
Syftet är att knyta samman forskare, musiker och
studerande intresserade av Bellmans och 1700-talets
litterära och musikaliska arv, öka kunskap om Bellmans liv
och dikt bland den finskspråkiga allmänheten samt
upprätthålla samarbete mellan Bellmanssällskapen i Sverige
och Finland.

Iso Numero

Helsingfors

För ledningsgruppen på gatutidningen "Iso Numero" att resa 1 200
till Göteborg för ett studiebesök hos redaktionen för svenska
gatutidningen "Faktum". Syftet är att stärka samarbete,
nätverka och få nya intryck för utveckling av tidningens
verksamhet, publicering, försäljning och redaktion.
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Kulturfestival på Åland Mariehamn
r.f.

För att bjuda in svenska författare till Mariehamns
litteraturdagar på Åland i mars 2019 med temat ensamhet.
Syftet är befrämja intresset för litteratur, skapa ett forum
där författare från både Sverige, Finland och Åland kan
mötas, erbjuda möjligheten för möten mellan författare och
läsare samt genom en bred profil av deltagande författare
bevara festivalens internationella nivå.

Tidskriftscentralen rf

För att delta i Göteborgs bokmässa i september 2019. Syftet 1 000
med deltagandet är att öka finlandssvenska tidskrifters
synlighet och spridning i Sverige samt att öka samarbete
mellan tidskrifter och olika aktörer inom branschen.

Vasa

Verksamhetsområde: Musik
Haapavesi Folk Music
Festival

Haapavesi

För att bjuda in svenska världsmusikgruppen "Tarabband"
2 000
att uppträda på Haapavesi Folk Music Festival, Finland i juni
2019. Syftet är att utvidga festivalens programutbud genom
att presentera svensk världsmusik med arabiskt ursprung åt
den finska publiken samt att bidra till diskussion om
invandring och flyktingskap genom musik.

Helsingin
Flamencoyhdistys ry

Helsingfors

För att presentera flamenco från Sverige vid Helsingfors
1 900
Flamencofestival i februari 2019 under temat "Dialoger"
genom att bjuda in flamencosångerskan Ellen Pontara och
flamencogitarristen Erik Steen för att uppträda på festivalen.
Syftet är att presentera de svenska flamencoartisterna för
finsk publik och förstärka flamencosamarbete mellan
länderna.

Helsinki Chamber
Orchestra ry

Helsingfors

Konsert: Ahlfors &
Tauro - visor för full
hals

Borgå

För att bjuda in svenska violasten Ellen Nisbeth och svenska 950
folkmusikern Mats Edén till konserter i Helsingfors under
våren 2019 med Helsinki Chamber Orchestra dirigerad av
James Kahane. Syftet är att presentera svenska tonsättare
och musiker åt finsk publik och därmed främja kulturutbyte
mellan länderna.
För att framföra konsertprogrammet "Ahlfors & Tauro - visor 1 585
för full hals" på Klara Soppteater i Stockholm med trion
Emilie Adolfsson, Daniela Fogelholm och Minna Nyberg.
Syftet är att presentera finlandssvenska visor av Erna Tauro
och Bengt Ahlfors åt den svenska publiken och öppna
framtida möjligheter för fler samarbeten.
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Musiikkia Linnassa ry

Tavastehus

Beviljat ändamål

Beviljat
(euro)
För att inbjuda svenska mezzosopranen Charlotte Hellekant 1 200
samt svenska Linné-kvintetten från Uppsala för att framföra
Mikko Heiniös kyrkoopera "Riddaren och Draken" i
Tavastehus kyrka i Finland under festivalen "Musiikkia
linnassa" i oktober 2019. Syftet är att fortsätta festivalens
samarbete med svenska musiker och stärka vänstäderna
Tavastehus och Uppsalas förband.

Verksamhetsområde: Samhälle och demokrati
Lohi Marika

Helsingfors

För att arrangera 2 workshops i Finland och 2 i Sverige
1 500
gällande utveckling av hållbart jordbruk och samägande av
mark och med fokus på arbete mot klimatförändring genom
framställning av humusjord. Syftet är att skapa en
gemensam modell och kommunikationsplan om samägande
av mark för småbrukare i båda länderna.

Pennanen Mari

Esbo

För att i egenskap av verksamhetsledare för Svenska
800
studieförbundet delta i Fenix-programmet, en utbildning i
strategiskt ledarskap för ideella organisationer, på Tollare
folkhögskola, Sverige i januari 2019. Syftet är att få
kompetenslyft och utveckla ett nätverk i Sverige bl.a. för att
vidareutveckla forskningen kring civilsamhället och Svenska
studieförbundets verksamhet och förmåga att fungera som
en länk för medlemsorganisationer.

Resurscentret HALD rf, Fiskars
Resurssikeskus HALD ry

För att bjuda in två svenska föreläsare till seminariet
1 000
"Framtidens hållbara mat" på lokalen G18 i Helsingfors med
temat hållbara livsmedelssystem och gastronomi. Syftet är
att etablera ett långvarigt samarbete mellan HALD i Finland
och liksinnade aktörer i Sverige för att ordna årliga
seminarier med fokus på unga kockar och livsmedelsaktörer.

Stiftelsen Ålands
fredsinstitut

För att inbjuda svenska talare och gäster till seminariet
1 000
"Kastelholmssamtal om Fred" 28.03.2019 på Kastelholms
slott på Åland med temat "Demokrati, deltagande och det
civila samhällets roll". Syftet är att skapa ett forum där
allmänheten får möta och diskutera med politiker och
experter samt att bidra till nyansering av pågående
fredspolitiska och säkerhetspolitiska debatter genom att ge
utrymme för diskussioner om långsiktiga perspektiv.

Mariehamn
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Svensk Ungdom i
Österbotten r.f.

Vasa

För att inbjuda svenska systerförbunden CUF och LUF till
Vasa i samband med riksdagsvalet våren 2019 som efterföljd
till SU:s besök till Sverige i samband med höstens 2018
riksdagsval. Syftet är att ge möjlighet åt unga aktiva inom
politiken och samhällsdebatten att träffas, diskutera och
skapa nätverk samt att upprätthålla och förstärka samarbete
med systerförbunden CUF och LUF.

Beviljat
(euro)
1 500

Verksamhetsområde: Scenkonst
Labbet r.f. Linnea Stara Helsingfors

Opera Tellus

Vanda

Stödföreningen för
FraktTeatern rf

Pargas

Teaterföreningen Blaue Helsingfors
Frau rf

För att i egenskap av de svenskspråkiga dramatikernas
1 000
intresseförening i Finland erbjuda dramatiker inom och
utanför föreningen möjligheten att delta i en studieresa till
Scenkonstbiennalen i Sundsvall/Härnösand i maj 2019 samt
att innan resan ordna ett seminarium för bredare svenskoch finskspråkig publik i Helsingfors om riktlinjer inom
svensk dramatik. Syftet med resan är att fortsätta samarbete
med svenska organisationer samt att ge deltagarna
inspiration, vidareutbildning och möjlighet till att knyta
kontakter.
För att framföra fantasioperan "Tomtebobarnen" baserad
3 000
på Elsa Beskows bok med föreställningar i Finland och våren
2019 i Sverige. Syftet är att väcka intresse för klassisk musik,
dans och teater speciellt bland barn och att öka
litteraturkännedom genom inkluderat läromaterial för
daghem och skolor, samt att förstärka kulturella relationer
mellan Finland och Sverige.
För att under februari 2019 turnera i Sveriges
1 500
skolor/åldringshem/seniorhus med tvåspråkiga
föreställningen Hemgatan - Kotikatu som skildrar livet i det
krigstida Finland. Manuset baserar sig på finska
femteklassisters intervjuer med seniorer om deras minnen
från barndomen och föreställningen är riktad till barn och
deras mor- och farföräldrar. Syftet är att låta olika
generationer träffas kring ett kulturevenemang på två språk
och att uppmuntra barn att studera historia genom att
presentera temat ur ett vardagligt perspektiv.
För att arrangera en workshop i Stockholm i januari 2019 där 1 000
finska gruppen "Blaue Frau" och svenska "ÖFA-kollektivet"
gemensamt presenterar och diskuterar gruppernas
respektive arbetsmetoder och utmanar det binära
könstänkandet. Syftet är att både lära ut och inta ickehierarkiska och normkritiska arbetsmetoder samt etablera
ett samarbete som utmynnar i en gemensam föreställning.
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Verksamhetsområde: Skolutveckling och lärarfortbildning
Andersson Åsa

Mariehamn

För att i egenskap av naturskollärare delta i svenska
Naturskolföreningens årsmöteskonferens i Höör-Skåne,
Sverige i april 2019. Syftet är att nätverka med kollegor,
presentera Naturskolan på Åland, göra erfarenhetsutbyte
och få kompetensutveckling.

830

Harjanne Pirjo

Helsingfors

För att anordna ett gemensamt seminarium i Finland om
2 000
mångkulturellt lärande för lärarstudenter från Helsingfors
och Stockholms Universitet. Seminariet är en fortsättning på
ett pilotseminarium som ägde rum i september 2017. Syftet
är att förbättra lärarstudenternas förståelse av och kunskap
om varandras kommunikationskultur och betydelsen av
litteracitet samt öka interkulturell kommunikativ kompetens
i mångkulturella kontexter.

Kvarkens naturskola

Solf

För att i egenskap av naturskollärare delta i svenska
1 580
Naturskolföreningens årsmöteskonferens i Höör- Skåne,
Sverige i april 2019. Syftet är att uppnå förstärkt samarbete
mellan naturskolorna i Finland och Sverige, knyta personliga
kontakter, göra erfarenhetsutbyte och få
kompetensutveckling.

Verksamhetsområde: Studieresor och lägerskolor
Kimpisen lukion
Villmanstrand
teemakurssi "Historiaa
ja ruotsia matkaillen"

För att göra en studieresa till Stockholm under våren 2019
som en del av en större temakurs om samhällslära och
historia med fokus på Finlands historia under den
gemensamma tiden och ländernas förhållande under
Finlands tidiga självständighetstid. Syftet är att öka
elevernas förståelse om ländernas gemensamma historia
och kulturarv, stärka elevernas nordiska identiet, främja
internationalisering samt uppmuntra eleverna att använda
det svenska språket.

3 500

Verksamhetsområde: Vetenskap
Kalakoski Iida

Tammerfors

För att göra ett studiebesök till Sverige i samband med en
1 000
studie om ekonomibyggnaders ombyggnad till bostadshus
utförd tillsammans med svenskbosatta isländska etnografen
Sigrun Thorgrimsdottir. Resan innefattar byggnadsbesök,
intervjuer med arkitekter och invånare samt ett föredrag om
ämnet vid Göteborgs universitet. Syftet är att sprida
studiens slutsatser till studerande och internationell
forskargemenskap.
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Mättö Maaria

Åbo

För att besöka kyrkor i Sverige som kartläggande studie för
en doktorsavhandling om hybridfigurer i medeltida
kyrkomålningar i Egentliga Finland och Mälarområdet i
Sverige. Syftet är att genom en systematisk kartläggning av
figurmotivens användning i bägge länder skapa en förenad
dokumentation för dessa marginala målningsmotiv som
tidigare saknat en skild kategorisering.

STOOS

Helsingfors

För att ordna ett seminarium 24.5.2019 på Hanaholmen i
Finland för forskningsprojekt om polarisering och
radikalisering med gästföreläsare från Sverige och Finland.
Syftet är att introducera nya perspektiv i samhällsdebatten
kring projektets tematik.

Teatterintutkimuksen
seura ry

Helsingfors

För att inbjuda svenska teaterforskare till Helsingfors i mars 1 000
2019 för att delta i ett årligt seminarium arrangerat av
föreningen Nordiska Teaterforskare. Syftet med seminariet
är att öka växelverkan och knyta personliga kontakter
mellan teaterforskare i Norden och de baltiska länderna
samt genom de svenska forskarnas deltagande att förstärka
fortsatt tätt samarbete mellan forskare i Finland och Sverige.

4 000

