Beviljad summa Ändamål
Genom expertföredrag, workshops och besök får vi ta del av det nyaste i språkundervisning och bekanta oss med skolans vardag i Hanaholmen 3600 kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo 2.5.-4.5.2019.
Genom intervjuer samla fakta till en bok om min finlandssvenska mamma och den man som nu visat sig vara min pappa, general Talvela, samt
7500 berättelsen om deras kärlekshistoria under krigen och senare.
Jag behöver komma till Helsingfors i månadsskiftet feb/mars 2019 för att göra ett antal bakgrundsíntervjuer för min kommande roman. Jag
4000 behöver också göra research på Nationalbiblioteket.
7000 Att skapa ett platsspecifikt musikverk i naturen tillsammans med konstnären Markus Åström. I ett naturområde i södra Finland i maj.
Att besöka platserna för konstgestaltningsprogrammen och samtala om arbetsprocessen med de konstnärer, projektledare och intendenter som
4900 ansvarat för att koordinera konstprogrammen.
Ändamålet är att undersöka mer exakt hur kontakterna mellan svenska och finska museer såg ut under och runt andra världskriget och vad som
14000 kom ut av dem. Resultatet blir en monografi som ges ut 2020.
Studiebesök hos Ollian Ainala i Mikkeli. Olli är en av delmusikerna i det mytologiska och omtalade bandet "Paavoharju". Besöket är tänkt att
5900 främja ett konstnärligt samarbete mellan oss två.
Tema: begreppet skönhet. Förstudier inför publikation. Kammarmusikprojekt som gestaltar den finska estetiska modernismen 1910-30 visavi
6200 skönhetsbegreppet. Kammarmusikturné i Finland och Sverige 2020.
Utbildningen ska ske på Hanaholmen i maj 2019. Från torsdagen den 2 maj till lördagen den 4.5. Utbildningen är avsedd för sverigefinska lärare,
6200 att utöka deras kompetens. Det finns kulturprogram även.
Musibro-projektin käytännön suunnittelu yhdessä Lastenkultturikeskus Louhimon Tuomo Kallion kanssa. Torstai-perjantai 7-8/3 projektin
7500 käytännön suunnittelu.9/3 vierailu Rytmikorjaamolla.
LitteraTur och Retur i Vasa 21-22/9: utbyte mellan tidskrifterna Provins (Norrländska litteratursällskapet) och Horisont den 21/9 (Svenska
9800 Österbottens litteraturförening), publikt arrangemang kl 15.
Att presentera Göteborgsbaserad konst och delta i seminarier på Art Fair Suomi.Att skapa samarbeten mellan konstnärer, curatorer ,
10000 konstnärsdrivna organisationer i Finland för kommande samarbeten.
Delta i ett seminarium 6 april i Helsingfors om flerspråkig teater arrangerat av Klockriketeatern. Nätverksbyggande. Diskutera eventuellt
6200 samarbete kring flerspråkig pjäs (svenska-finska-ryska).
Delta med egna verk på Art Fair Suomi, konstnärsdriven konstmässa den 23 -26 maj. Söker medel för att själv kunna vara på plats och nätverka,
7500 hitta nya samarbetspartner för gemensamma konstprojekt.
Vi vill åka till Finland för att spela in material till vår finska kurs på instagram som är riktad till unga vuxna i Sverige. Främst filma video och
5000 berätta om Finland och finska språket.
Utbyte mellan danselever och lärare i åk3, Södra Latin och Sibelius Lukio. Ett inarbetat koncept där eleverna bor hos varandra och vi på skoltid
16600 dansar och skapar projekt ihop.
Jag ansöker om resebidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland för att delta i en grupputställning på galleriet Kosminen i Helsingfors under
6200 April 2019, samt att lära av deras verksamhet.
Studiebesök i Finland i september 2019 Syftet är att studera den finska lärar- och elevrelationen, läromedel, samarbeten mellan lärare,
16600 utvecklingsprojekt, normer, skolkultur och särskilt stöd.
Jag skulle vilja samla finsk sångmaterial, texter och berättelser, för mina kommande sångaftnar samt inspireras av att se sommarteater och
4900 minst en konsert i Helsingfors under tiden 10-13.7.
Arkivbesök på Svenska litteratursällskapet för att studera Aline Pippings efterlämnade papper för ett forskningsprojekt om henne som
7500 översättare och kulturskribent mellan Finland, Sverige och Italien.
Skapa en musikalisk bro mellan länderna Inspelning med fullt band i Midas Studio Vasa 15-17/7 Liveturné i Finland 3 gig Dokumenteras i rörlig
15000 och stillbild av Annica Nordlund (Zion Prod AB)
Med intervju, workshop och platsundersökning är tanken att samla material, skapa möten och hitta plats för ett konstverk. Den förberedande
8500 researchen sker via Information Center Hanhikivi den 3-9/6.
Nordiska Folkhögskolan vill stärka kontakten med folkhögskolor i Finland. Syftet är att undersöka möjligheterna till mobilitet, samarbete och
10000 gemensamma arrangemang framöver.
6200 Resestipendiet ska ge underlag och "scener" som ska användas till en bok som kommer att publiceras 2020 (förlagsavtal redan påskrivet).
Deltagande vid den 15e Europeiska konferensen i spelteori. Jag ska presentera min forskning samt nätverkande med andra (framför allt svenska
4900 och finska) spelteoretiker. Konferensen är i Åbo 2-4 juli.
Nätverkande under samma vecka som vi ändå kommer att vara i Finland.. Vi söker alltså för den extra tid utöver konserterna som kommer att
13700 läggas på nätverkande.
4500 Att som skådespelare och översättare delta i doktorand Vanja Hamidi Isacsons forskningsprojekt och läsning av manus i Helsingfors.
Vi åker till Helsingfors den 6-12/6 för att delta i Suoja/Shelter Festival-Laboratory där vi kommer knyta kontakter med finska konstnärer och
14000 kulturutövare för vidare samarbeten.
Mattecentrum önskar delta på SingularityU Nordic i Finland 27-28 maj 2019 för att möta nordiska ledare, change makers, innovatörer &
3600 framtidsförändrare för att stärka innovationskraften hos föreningen
Deltagande i Artic Arts Summit 2019 - The Arctic as a Laboratory for sustainable art and cultural policy i Rovaniemi 3-5 juni där RAKETA
13700 presenterar sitt projekt OZERO (SCHOOL).
Danstidningen bevakar årligen Kuopio Dansfestival 13-18/6 19 skickas Gunnlaugur Egilsson koreograf & dansare till Kuopiofestivalen för att
8500 rapportera om professionella danskurser & föreställningar
Resans syfte är att under fyra dygn vistas på konst/kulturcentret Malakta i Malax för att komponera samt spela in en EP i samarbete med en
10000 finsk musikstudio.
Resan till Jyväskylä 2.-7.9.2019 är för utforskning, och kartläggning av både det urbana Jyväskylä och landskapet i regionen inför textilt verk som
8500 ställs ut i grupputställning sommaren 2020.
Jag, i form av kompositör, söker medel för att kunna åka till Helsinki och delta i manskören KYLs 70-årsjubileum. I konserten, som är den 9:e
4900 November skall kören sjunga mitt stycke "Son to Mother".
Jag ämnar delta i en fotoworkshop i Malakta, strax utanför Vasa för att lära mig om Visual Storytelling samt utveckla mina kontakter med den
8500 Vasafödde curatorn Rebecca Simons som arrangerar kursen.
Medverka som åhörare och deltagare vid olika seminarier och föreläsningar under "De svenska historiedagarna" 4-6 oktober 2019 i Helsingfors.
4900 Se webbplats: http://www.dsh.se/DSHAktuellt.html
Vistelsestipendiet söks för resa till Velo-Finland, en cykelkonferens som anordnas av Finnish Cyclists’ Federation i Espoo 4-6 oktober 2019, för
3600 bilateralt kunskapsutbyte om cykelfrämjande arbete.
Fortsatt EU-bevakning i Helsingfors- utrikesministrarnas informella möte 29-30 augusti eller EP:s ordförandeskonferens den 6.9 2019. Besök till
3600 hållbara projekt i Helsingfors. Skriva sedan artiklar.
Jag har blivit inbjuden som stipendiat till Sverigefinska ambassaden i Uleåborg mellan 1-5 nov. Jag kommer under min vistelse arbeta med en
10000 publikation, som är ett skandinaviskt kulturutbyte.
VeloFinland är en cykelkonferens som anordnas av Finnish Cyclists’ Federation i Esbo den 4-6 oktober 2019. Jag är inbjuden som talare och ser
3600 fram emot kunskapsutbyte inom folkhälsoarbetet.
Nätverksträff för offentligkonst på Hanaholmen. Deltagande under Invigning av Eva Langes konstnärliga gestaltning i centrala Helsingfors. Besök
4900 på HAM, KIASMA och KOTHA för vidare nätverkande.
Syftet är att delta på konferensen Helsinki Scripts samt gå på endagsworkshop arrangerad av YLE, dit jag blivit specialinbjuden. Syftet är att se
4900 över möjligheten till en samproduktion SVE-FIN.
Jag vill besöka HBL och Helsingin Sanomat för erfarenhetsutbyte om den digitala läsaraffären. Analys av besökarnas läsning,
3600 innehållsåterkoppling och modeller för att rekrytera och behålla läsare
Teater Fabel är en nystartad liten teater i Lovisa ( teaterfabel.fi ) Under tiden 30/9 - 6/10 skall sökande följa Fabels arbete och etablera
7500 förutsättningar för fortsatt samarbete mellan grupperna.
Förlaget Dockhaveri besöker Helsingfors bokmässa på inbjudan av tidskriften Astra. Paneldiskussionen äger rum 25.10 och berör flersamt
8300 skrivande, kritik av genimyten och litterär organisering.
David Lundblad, kommer att disputera vid Sibeliusakademin, 29 nov 2019, på en avhandling om svensk körklang. Falu Kammarkör är inbjuden att
12700 medverka! Kören får kostnader i form av resa och upphälle.
6000 För research och kontaktskapande inför en ungdomsfilm som heter Glaspest, som utspelar sig i Finland år 1800 och nutid i Västernorrland.
Aim is to exchange knowledge & build future partnership around entrepreneurial environments for students. Sharing best practises, inspiration &
8000 establish connections that will lead to future projects.
Studiebesök på Hannaholmen och på HAM – nätverksmöten med kollegor som arbetar med offentlig konst i Finland. Studier av offentlig konst i
7500 Helsingfors
Syftet med resan är att skapa ett nätverk mellan organisationer i Sverige och Finland som arbetar med forskning och politik kring frågor om miljö
3600 och klimat.
Hösten 2019 är jag gästdoktorand vid Aaltouniversitetet. Möjligheter till fortsatt samarbete mellan Aaltouniversitetet och Karlstads universitet
7500 har då diskuterats. Dessa behöver följas upp.
Utvecklingssamarbete med musiker och kompositör Tuomas Rounakari och koreograf Ada Einmo Jürgensen som tillsammans med mig skall
10000 utveckla och utforska de konstnärliga möjligheterna i min föreställning
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