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TILLSAMMANS
– TRE BILATERALA KRAFTKÄLLOR
År 2017 fyller det självständiga Finland 100 år. Jubileet innebär också att det är hundra
år sedan Finland fick en ny roll i den nordiska gemenskapen. Nu som självständig
och jämbördig nation med övriga länder i Norden, där relationen mellan Finland och
Sverige är en av hörnstenarna i Finlands nordiska engagemang. Under 2017 kommer
därför det jubilerande Finland att synas, höras och diskuteras inte bara i Finland, utan
också i Sverige och i det övriga Norden.
De tre bilaterala aktörerna Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland,
Finlandsinstitutet och Kulturfonden för Sverige och Finland uppmärksammar
100-årsjubileet i en rad olika perspektiv och i samarbete med nationella, bilaterala och
nordiska aktörer. Vi arbetar för att jubileumsåret ska förstärka och fördjupa samarbetet
mellan länderna och öka den ömsesidiga kännedomen om varandra.
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1.

Medborgare i ett internationellt Finland

MITT FINLAND ÄR DITT

Svenska nu i skolorna 2017

Finska skolelever får reflektera över sin identitet på svenska. Syftet
är att visa att finländarnas identitet består av olika byggstenar och
poängtera att vi finländare är olika. En kortfilm om temat och en
workshop i skolorna. Eleverna får utgående från filmen fundera
över vem de är och vad Finland betyder för dem.
• Hanaholmen

2.

Framtidsarbete med grannar i sämja

DET NYA NORDEN – UUSI POHJOLA

Våren 2017 ->

Ett nätverksprogram för yngre professionella med målet att bygga ett
nytt nordiskt kontaktnät och förstärka erfarenhetsutbytet mellan de
nordiska länderna. År 2017 fyller också Nobels fredspris 100 år. Fokus i
det här programmet ligger på att skapa nya konfliktlösningsmodeller för
unga, motverka polariseringen i samhället och öka de ungas delaktighet i
samhällets beslutsprocesser.
• Hanaholmen • Kulturfonden för Sverige och Finland
• Kulturfonden för Finland och Danmark • Kulturfonden för
Finland och Norge • Kulturfonden Island-Finland

3.

Ett praktfullt återseende

ÅTERINVIGNINGEN AV HANAHOLMEN

1 juni 2017

Ett så gott som nytt kulturcentrum för Sverige och Finland.
När det förnyade Hanaholmen öppnar sina dörrar sker det
med ljus, festyra och spännande gäster.
• Hanaholmen • Kulturfonden för Sverige och Finland

Folkfestival med kultur, kunskap och läckerheter

NORDISKA NÆTTER

9-10 juni 2017

4.

En två dagar lång nordisk programhelhet för allmänheten. Ett nytt
koncept där forskning och artisteri visar vägen till kunskap och kultur.
Här presenteras fakta om Finland, Sverige och det övriga Norden i
lättillgängligt format där kulturupplevelser möter populärvetenskap och
ett nordiskt restaurangutbud.
• Hanaholmen • Kulturfonden för Sverige och Finland
• Kulturfonden för Finland och Danmark • Kulturfonden för
Finland och Norge • Kulturfonden Island-Finland

Cirkusföreställning om grannländerna

KINEMA

Turné under år 2017

5.

En fantastisk nycirkusföreställning som utforskar Finland och
dess grannar genom cirkusens språk. Turnéföreställningen är en
samproduktion mellan Finlandsinstitutet och Cirko Aereo, under
ledning av den erkände cirkuskoreografen Maksim Komaro. De
fem artisterna kommer från Finland, Sverige, Norge och Ukraina.
• Finlandsinstitutet

Särdrag i Finland och Sverige

DEMOKRATINS
DRIVKRAFTER 1890–2020

6.

2017

Ett treårigt forskningsprogram (2015-2017) lett av professor Henrik
Meinander, initierat av Kulturfonden för Sverige och Finland och
Hanaholmen och finansierat av Jane och Aatos Erkkos stiftelse samt
Östersjöstiftelsen. Historiker och demokratiforskare analyserar vad politiska
kulturer, geopolitiska förskjutningar och förändringar i teknologi och
industriell arbetsfördelning har inneburit för våra demokratier. Projektet
resulterar under år 2017 i publikationer, evenemang och tv-serier.
demokratianvoimavirrat.fi/sv/
• Kulturfonden för Sverige och Finland • Hanaholmen

7.

Konst på Hanaholmen för alla

HANAHOLMENS NYA KONSTPARK

Sommaren 2017

Hanaholmens konstpark öppnas för allmänheten under året och
erbjuder möjligheter att se konst utanför konstinstitutionerna,
skapar nya mötesplatser och erbjuder tankar, glädje och
överraskningar.
• Hanaholmen

8.

På torget med beslutsfattarna

HANAHOLMEN I ALMEDALEN
OCH PÅ SUOMIAREENA

Juli 2017

Sverige, Finland och Norden i fokus under politikerveckorna i
Visby och Björneborg. Beslutsfattarträffar och seminarier om
samhällsutveckling och gemensamma utmaningar.
• Hanaholmen • Kulturfonden för Sverige och Finland

9.

Nyskapande stadskonst i två huvudstäder

TVÅ LÄNDER – EN FRAMTID

2017/2018

Konstnärlig gestaltning av gemenskapen mellan Finland
och Sverige i Stockholm och Helsingfors. Konstnärer
Eva Lange (bilden) och Marja Kanervo. Invigning i Stockholm
25.8.2017 och i Helsingfors under 2018.
• Hanaholmen

Tillsammans morgon och kväll

DET MODERNA KOLLEKTIVET

Hösten 2017

10.

Att bo ihop med andra människor har alltid varit en ekonomiskt
gynnsam lösning. I dag är det många andra faktorer som också
motiverar gemensamt boende. Både samhället och individerna
har funnit nya lösningar. Ett seminarium som redovisar danska och
finländska erfarenheter.
• Hanaholmen • Kulturfonden för Finland och Danmark

100 år grannar emellan

OPERAN HÖSTSONATEN

16 september 2017

11.

Ett jubileumsevenemang arrangerat i samarbete med Svenska
kulturfonden. Den svenska mezzosopranen Anne Sofie von Otter
sjunger huvudrollen i Nationaloperans uppsättning av en nyskriven
opera av Sebastian Fagerlund och Gunilla Hemming, baserad på
Ingmar Bergmans film Höstsonaten.
• Hanaholmen • Kulturfonden för Sverige och Finland
• Kulturfonden för Finland och Danmark • Kulturfonden för
Finland och Norge • Kulturfonden Island-Finland

Sverige, Finland och världspolitiken

HANALYS2017

5–6 september 2017

12.

Finland och Sverige lever i ständig växelverkan med det
internationella samfundet. Utrikesministeriet och Hanaholmen
initierar en bilateral utrikespolitisk dialog och lägesanalys.
• Hanaholmen

13.

Finland – ett läsande land

RÖSTER FRÅN FINLAND

21–24 september 2017

Program under Bok och biblioteksmässan i Göteborg med fokus
på finsk litteratur samt bildningens och läsandets betydelse i det
finska nationsbygget. I samarbete med bl.a. SLS, Hanaholmen och
Informationscentralen för Finlands litteratur FILI.
• Finlandsinstitutet

14.

Sverige och Finland på samma scen

DIALOGER PÅ BOKMÄSSAN

21–24 september 2017

Det självständiga Finland möter svenska och nordiska aktörer i en
helhet av diskussioner, intervjuer och seminarier utgående från
den bilaterala nyttan och det faktum att experter, konstnärer och
beslutsfattare i båda länder behöver varandra. I samarbete med
bl.a. Bok och bibliotek Ab, Finlandsinstitutet och Nordiska Pärlor.
• Hanaholmen

15.

Digitalisering, produktivitet och demografi

FRAMTIDSFORUM 2017

19 oktober 2017

Den nordiska modellen utmanas av samhällsutvecklingen
och världsekonomin. Tunga och unga namn från Sverige
och Finland samlas för att finna nya metoder att stimulera
våra länders ekonomi och utveckling.
• Hanaholmen

Finland 100 på bred front.

GEMENSKAP ÖVER GRÄNSERNA

Några av de aktiviteter relaterade till 100-årsjubileet
som beviljats ekonomiskt bidrag av Kulturfonden för
Sverige och Finland. I alfabetisk ordning.
Arbetsgruppen Lukeva Suomi
(det läsande Finland) arrangerar en litteraturkväll
på Savoy-teatern i Helsingfors med temat SverigeFinland för att ge en inblick i det nära förhållandet
mellan länderna.
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
deltar med en monter i Bokmässan i Göteborg
2017 för att lyfta fram kulturlivet i Svenskfinland
och visa kopplingen mellan Sverige och Finland.
Kulturskolan i Haparanda samlar Norrbottens
alla kulturskolor och alla skolor i Torneå till
en storsamling med musik i Haparanda den
26 augusti 2017 för att öka kontakten mellan
ungdomarna från Sverige och Finland.
Kulturföreningen Katrina genomför
operaprojektet "Figaro 1917” med fyra
föreställningar i Mariehamn och två föreställningar
i Västerås i Sverige för att bl.a. öka kunskapen om
ländernas gemensamma historia och Åland som
ett exempel på fredlig konfliktlösning.
Kulturkontakt Nord förverkligar våren 2017 i
samarbete med bl.a. Kulturfonden för Sverige och
Finland, Hanaholmen, Samfundet Ehrensvärd och
Helsinki International Artist Programme HIAP en
historisk utställning, ”Kasernen” på Sveaborg för att
belysa den gemensamma historien, konstens roll
på Sveaborg och de starka banden mellan Sverige
och Finland.

16.

MittMedia Ab förbereder en poddserie för att
stärka det svensk-finländska offentliga samtalet
kring kultur, politik, näringsliv, historia, sport,
landsbygd och säkerhetspolitik.
Riksteatern manifesterar finländsk dramatik
under 100 år av självständighet och arbetar för att
sprida finländska pjäser till svenska teatrar.
Stiftelsen Ålands fredsinstitut arrangerar
offentliga samtal med fredstema på Kastelholms
slott på Åland om temat: "Med Finland som
granne - gränser och gränslöshet under 100 år".
Sverigefinländarnas arkiv producerar och
genomför en utställning i Haparanda/Torneå och
en i Motala under sommaren 2017 för att utveckla
samarbetet över gränserna.
UusiTeatteri/Finska kulturföreningen i Sverige
producerar den tvåspråkiga teaterpjäsen ”Vilket
kalas!” och ökar kännedomen om Finland bland
både barn och vuxna.
Vinterkrigsföreningen rf förverkligar ett
minnesmärke över vinterkriget med texter i digital
form på bl.a. finska och svenska för de 105 bilder
som hör till minnesmärket.

• Kulturfonden för Sverige och Finland

HANAHOLMEN – KULTURCENTRUM FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Hanaholmens uppdrag är att främja samarbete mellan Sverige och Finland inom kultur-,
samhälls- och näringsliv. Som kontaktverkstad sammanför och engagerar vi individer och
organisationer och ser till att de alltid tar konkreta steg vidare. Vi identifierar behov och vi
skapar och förnyar aktivt nätverk mellan Finland och Sverige. Vi ser till att nätverken används
och utvecklas.
Hanaholmen verkar i Finland i en nyrenoverad fastighet i Esbo, som också rymmer ett unikt
kulturhotell, två spännande restauranger och funktionella mötesutrymmen för 2-240 personer.
www.hanaholmen.fi, tfn +358(0)9-435020, info@hanaholmen.fi

FINLANDSINSTITUTET

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet. Vi strävar till
konkreta möten mellan svenskt och finländskt kultur- och samhällsliv. Vi informerar om andra aktörers Finlandsrelaterade kultursatsningar i Sverige. Vi visar ny finsk film på över 50 orter
i Sverige. Sverigefinnarna, som är en av landets officiella nationella minoriteter, erbjuds bland
annat barn- och vuxenteater på finska.
Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut i tre världsdelar sprider samtida finländsk kultur,
främjar kultur- och forskningsutbytet mellan Finland och andra nationer och väcker både
den breda publikens och forskningsvärldens intresse för finländsk samtidsdebatt, historia,
politik och ekonomi. Finlands institut är listade på www.instituutit.fi/sv/.
www.finlandsinstitutet.se, Tfn +46(0)8-545 212 00, info@finlandsinstitutet.se

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

är den största bilaterala fonden i Norden. Fondens syfte är att främja de kulturella
förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom
om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden delar
ut mobilitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen
projektverksamhet. Kulturfonden är huvudman för Hanaholmen. Fonden har två utskott, ett i
Finland och ett i Sverige. www.kulturfonden.net
Sekretariatet i Finland
Sekretariatet i Sverige
+358 9 435 020
+46 (0)73 544 79 19
fonderna@hanaholmen.fi sverige@kulturfonden.net

