
KONSTSAMFUNDET BEVILJADE BIDRAG HÖSTEN 

2019

Sökande Beviljat

ALLMÄNNA KULTURELLA STRÄVANDEN

Ad Astra 5000

Alandia Strings r.f. 1000

Arbetsgrupp för Nordisk Visfest 500

Arbetsgruppen för Helsingfors bokmässa 34000

Arbetsgruppen för Helsingfors bokmässa 36000

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf 5000

Borgå stadsbibliotek 3000

Dagcentret Hyddan r.f. 1500

De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f. 2000

Digitaliseringsprojekt Tomas Hellén 20000

DIVa – Föräldrar för diversitet DIVa – Vanhemmat 

moninaisuuden puolesta rf

20000

Egentliga Finlands Byar rf 1500

Ekenässällskapet r.f. 2500

Emmaus Åland r.f. 2000

Filmklubben Chaplin 2000

Finlands Svenska Idrott r.f. 55000

Finlands svenska litteraturföreningar rf 2000

Finlands öar rf-Suomen saaret ry 5000

Flyktingvännerna r.f. 3000

Föreningen Brage i Helsingfors 1500

Föreningen Folkhälsan i Dalsbruk 500

Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och 

Finland

660000

Ingå folkdansare r.f. 1000

Ingå Spelmansgille r.f. 10000

Kimito juniorfolkdansare 600

Kulturfestival på Åland r.f. 3500

Kulturföreningen Etnokult rf 

Ändamål

För Ad Astras verksamhet och digitalisering av sagor samt arbetet med teaterföreställningen 

Rabbinens katt.

För årets löpande verksamhet. 
Arrangerandet av Nordisk Visfest i Hangö 2020. Tre konserter med uppträdanden av nordiska 

visartister, däribland också finlandssvenska artister.

För de finlandssvenska förlagens och organisationernas gemensamma programscen 

Finlandsarenan, samt övriga program och arrangemang på Bok & Bibliotek i Göteborg 2019. 
För de finlandssvenska förlagens och organisationernas gemensamma avdelning, två svenska 

programscener samt övriga svenskspråkiga program på Helsingfors bokmässa 2020.

För verksamheten i Art-Dur Musik- och Bildkonstskola 2020.

Borgås stadsbibliotek med arbetsgrupp ansöker om understöd för att ordna 

Barnlitteraturfestivalen Sana-Ord 2020.

Livskvalitet genom stödjande verksamhet lön för en person som ska kunna ansvarar för -

lördagsöppet -filmkvällar

För anordnande av lågtröskel teaterresa till Helsingfors för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning.

Projektets avsikt är att skapa en digital profil för journalisten och forskaren Tomas Hellén 

(1964-1998) som i unga år var en av Hufvudstadsbladets ledande och mest inflytelserika 

journalister.

För att stärka kunskaperna i det svenska språket och ge erfarenheter av och bredda på 

kunskapen om den finlandssvensk kulturen för interkulturella familjer och barn med 

gåvoprenumeration på Hbl

Ett Leader-projekt där man marknadsför hembygder samt framlyfter lokalkultur. Främst för 

invånarföreningar. Projektområdet täcker Pargas, Kimitoön samt Gustavs och projekttiden är 

01.02.19-31.07.20.

För litteraturevenemanget Bokkalaset 2020

Emmausfestivalen är en omställningsfestival, en mötesplats och en manifestation för 

hållbarhet, som genom kultur och kunskapsutbyte förmedlar hållbara sätt att forma vår 

gemensamma framtid.

Filmfestivalen Vera anordnas 2019 för tjugotredje året. De första åren hade festivalen en 

lokal prägel men den har efterhand vuxit och är idag Svenskfinlands äldsta och största 

filmfestival.

För barn- och ungdomsverksamhet, stöd till och utveckling av föreningsverksamhet samt den 

finlandssvenska Idrottsgalan

För verksamheten 2019

För att arrangera ett språkbads- och skärgårdsläger i den finländska skärgården. 
Multikulturell verksamhet bland asylsökande, flyktingar och invandrare i Oravais för att 

skapa en hälsosam atmosfär som motvikt till stress och oro. Verksamheten riktar sig till unga 

och barn.

För projektet Folkkultur för förskolor. Vi bjuder in förskoleklasser i huvudstadsområdet till 

Brage i jan-mars 2020 för att prova på folkkultur i olika former: Dans, lek, sång, musik, pyssel, 

sagor.

Föreningen Folkhälsan i Dalsbruk ansöker om bidrag för att utveckla den hälsofrämjande 

verksamheten för barn och unga på orten. Vi vill kunna erbjuda dem kulturupplevelser i form 

av teater och film.

För Svenska nu-nätverkets verksamhet samt prenumerationer av Hufvudstadsbladet till 

finskspråkiga abiturienter och prenumerationer av Affärsmagasinet Forum för 

högskolestuderande åren 2020-2022.

Ingå folkdansare r.f. ansöker om understöd för föreningens juniorfolkdansares deltagande i 

det nordiska folkdansevenemanget "Barnlek 2020" i Mölnlycke i Sverige 15-19.7.2020 Västra 

Nylands Folkdansdistrikt o Ingå Spelmansgille arrangerar en gemensam stämma för 

folkdansare och spelmän i svenskfinland den 24-28.6.2020. För att bibehålla lokala 

traditioner inom dans/musick.

För att bredda på juniorfolkdansarnas kunskaper och kännedom om Nordisk folkkultur 

(musik, dans och övrig kultur). 12 barn och 2 ledare besöker Barnlek 2020 i Mölnlycke i 

Sverige15-19.7 2020.

För anordnandet av Mariehamns litteraturdagar 2020 med författarprogram och seminarium

För arrangerandet av Faces Open City Festival 24-26.7.2020 i Karis centrum i Raseborg. 

Denna tvär-och mångkulturella festival syftar till att öka tolerans mellan folkgrupper och höja 

miljömedvetandet

5000

klara.paul
Överstruket



Kyrkslättnejdens ungdomsförbund Ansökan om verksamhetsbidrag för det svenska rummet, informations- och kulturcentret 

Luckan Kyrkslätt som upprätthålls av Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. samt ett 

flyttbidrag för densamma.

12000

Ledarskapsakademin/Svenska Bildningsförbundet 

r.f. 

För Ledarskapsakademins verksamhet 2020. LA erbjuder utbildning i samhälls- och 

ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga 

framtida ledare.

5000

Lilla Villans vänner rf Teaterproduktionen år 2019 blir den tvåspråkiga föreställningen Flätan. Flätan är ett 

immersivt skådespel om genus och om att vara annorlunda för barn i åldern 4-9 år.

3000

Lillgården AB Lillgården AB vill kunna erbjuda barnen i gruppfamiljedaghemmet en kulturupplevelse i form 

av musikalisk barnteater uppgjord av Barnens Estrad (Mamma Mu och Kråkan) under vintern 

2020.

500

Luckan i Åbo/Åbo svenska föreningsråd rf Verksamhetsbidrag för informationscentret Luckan i Åbo under år 2020 12000

Lukukeskus-Läscentrum Stipendium ansökes för En författare till varje skola, Läscentrums projekt för finlandssvenska 

författares turnéer i svenskspråkiga skolor i alla tre stadier.

5000

Musikcafé After Eight r.f. För kulturevenemang under 2020 för att öka delaktigheten bland ungdomar. 2000

Musikinstitut Arkipelag Sagan om Isprinsessan är en helt ny slags uppvisning som förenar dans och konståkning. 

Musikinstitutet Arkipelag och Parsport rf./konståkning förverkligar projektet i Pargas ishall 

under året 2020.

2000

Nagu Hembygdsförening r.f. För fortsatt digitalisering och publicering av nagurelaterade fotografier i DigiArkiv 800

Norpas rf För mångkonstnärliga fem dagar 5.-9.8.2020 Festival Norpas i Dalsbruk, med betoning på 

kopplingen till det svenska och lokalsamhället samt att upprätthålla Norpas rf:s verksamhet 

året runt.

2000

Sagalunds museistiftelse Museidetektiver - finn det lilla extra på tre museer För att göra museerna intressanta för alla 

i familjen skapar vi spel och program som riktar sig till olika åldrar.

5000

Sjukhusclowner rf För lönekostnader till clownronderna på Barnklinikerna i alla universitetssjukhus i Finland 

(Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Helsingfors) för att säkerställa verksamheten.

3000

SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorgansiation Syfte är att utveckla och stärka ungas engagemang, kunskap om, och påverkan i 

lokalsamhället, med hjälp av film som redskap. genom ett seminarium på Åland och en 

studieresa till Åboland .

2000

Skärgårdshavets biosfärområde Det treåriga projektet biosfärakademin - en undervisningshelhet kring miljöfrågor, 

hållbarhet, skärgårdskultur och -natur, som riktar sig till barn och unga.

20000

Svenska Bildningsförbundet r.f. Agenda är en liberal, tvåspråkig tankesmedja med stark nordisk förankring. Agendas 

verksamhet står på tre ben: rapporter, publikevenemang och synlighet i både sociala och 

traditionella medier.

15000

Svenska Finlands folkting Folktinget ansöker om bidrag för att kunna delta på SuomiAreena i Björneborg som går av 

stapeln 13-17.7 2020.

10000

Svenska skolan i Lahtis För svenskt kulturutbud i Svenska gården i Lahtis. 2000

Svenskans väl i Åbo rf Arrangerande av Konstens natt på svenska i Åbo 2020 4500

Svenskans väl rf För delfinansiering av dansfadderbesök på svenskspråkiga seniorboenden i Åbo maj-juni 

2020

1500

Sydkustens landskapsförbund r.f. För att upprätthålla ett kontor för verksamheten i Åboland 28000

Sällskapet Skogens Svarta Guld rf. Bevarandet och utvecklandet av kolarskogen, genomförandet av professioniellt 

kulturevenemang av tidsenlig kolarhelg, uppförandet av kol museum, verkstäder, tidsresor, 

guidningar för barn och ungdomar

2000

Tidskriftscentralen rf För verksamheten 2019 2000

Unga Teatern/Skolteaterföreningen rf För Unga Teaterns jubileumsår 2020 då teatern fyller 60 år. Vi söker stöd för produktioner, 

jubileumsutställning, turnéverksamhet och utveckling av publikarbete.

15000

Vasa Stad / Kultur- och Bibliotekstjänster För Vasa LittFest 12.-15.11.2020. Vasa LittFest är en tvåspråkig festival med 

kvalitetslitteratur och samtal i fokus.

2000

Västnyländska kultursamfundet r.f. För informations- och kulturcentret Luckan Raseborgs verksamhet och utveckling av 

ungdomsverksamheten 2020

10000

Västnyländska Ungdomsringen r.f. För barn- och ungdomsverksamhet och -evenemang på TryckeriTeatern samt inom VNUR:s 

regi överlag

4000

Västra Nylands folkhögskola För att organisera seminariet Rötter och framtid, ett nordiskt seminarium för traditionell 

skinngarvning och övriga hantverk. Seminariet äger rum i Kimito hösten 2020.

4000

Åbolands hantverk rf För genomförandet av det riksomfattande evenemanget Konstrundan lö-sö 12-13.9.2020 

och Konstens Fredag 11.9.2020.

60000

Åbolands litteraturförening r.f. För att skapa en litterär karta över det litterära fältet i Åboland. Samt genomföra 

författarbesök och skrivarverkstäder i de åboländska skolorna.

3000

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf För Åbolands Ungdomsförbunds verksamhet och utveckling år 2020 10000

Österbottens hantverk rf För verksamheten 2020 1000

1131400

FILM

Ab Ljud och bild För att skriva manus till långfilmen Tjuvlyssnaren. 5000



Ab Långfilm Productions Finland Oy Ändamålet är att skriva ett manus för en TV-serie (12 x 12 minuter), som baserar sig på Tove 

Appelgrens böcker om Vesta-Linnéa med Annina Enckell som manusförfattare.

4000

Arbetsgrupp Seitajoki-Gylling Vi ansöker om manusstöd för långfilmen "Dödlig idyll" (arbetsnamn). 6000

Avanton Productions Oy För vidareutveckling av dokumentärfilmen Molly (arbetsnamn) 4000

Citizen Jane Productions Oy Vi ansöker om ett produktionsstöd för att producera tv-serien "Jag kommer" för ungdomar i 

åldern 15-19år. Serien regisseras av Elin Grönblom, skrivs av Helmi Tolonen och har formatet 

8x15min.

30000

Handle Productions Oy Utveckla och förbereda en scripted dokumentärserie där resultat av dagens forskare som 

seglar längs Nordostpassagen jämförs med de forskningsresultat som Nordenskiölds 

forskare fick för 140 år sedan.

100000

Helsinki-filmi Förproduktionen och produktionen av den långa spelfilmen Tove, en biografisk film på 

svenska om Mumin-författarinnan och bildkonstnären Tove Janssons liv under 1940-50-talet.

100000

ja! media production Producera en fortsättning på webserien Längtan, dramaserie på 3 x 15-20 min. fristående 

episoder som baserar sig på tittarnas egna berättelser. Filmas i Nyland 2020 och publiceras 

på Svenska Yle.

15000

ja! media production För att skapa dokumentärfilmen "Yvonne - kvinnan, myten, legenden". En film om en 

skådespelare med funktionsnedsättning, som är med i DuvTeatern. Filmen skapas för 

Svenska Yle i Helsingfors 2019-2020.

11000

Linda Sundberg För att skriva manuskript till en serie animerade musikfilmer för barn med 

världsmusikbandet "Raka Bananer".

4000

napafilms oy För utveckling av dokumentärfilmen och webbserien Game of Minds samt tillhörande 

universum i sociala medier.

7000

Oy Bufo Ab För produktion av filmen "The Gravedigger" (Gravgrävaren), som med sitt berörande, 

universella tema och sitt mångkulturella arbetsteam har som mål att öka samhörigheten 

mellan olika samhällsgrupper.

10000

Oy Bufo Ab Filmen Minnet av vatten är adaptation av Emmi Itärantas bok med samma namn. Boken har 

blivit översatt till över tjugo språk.

200000

Parad Fakta Ab Utvecklinsstöd för ett dokumentärt filmprojekt om Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och 

om dess roll inom byggandet av vårt samhälle i snart 100 år.

10000

Parad Media Ansöker härmed om produktionsmedel för en åttadelad dokumentärserie om finländska 

arkitektritade sommarstugor för Svenska Yle.

35000

Parad Media För televiseringen av finlandssvenska idrottsgalan som firas synligt pga Finlands Svenska 

Idrotts 75-årsjubileum.

15000

Parad Media Utvecklingsstöd för dokumentärserien "Antihjälte" 5000

Parad Media Produktionsstöd för en tiodelad finlandssvensk vetenskapsserie kallad Små uppfinnare. 

Serien är en fristående serie till BUU-klubben och Yle Arenan, och dess målgrupp är barn i 

åldern 4-10.

20000

Parad Media För en live TV-sändning från Folktingets Svenska dagen-fest, som riktar sig till en bred publik 

och som med ett underhållande och bildande grepp firar tvåspråkigheten i vårt land.

25000

Passer Media För filmen Vingar och Näbbar: Vårfåglar 3000

Pikkukala Oy Att utveckla en tecknad TV serie som handlar om att upptäcka smakernas värld på ett roligt, 

spännande och medryckande sätt. Serien riktar sig till barn i åldern 3-6 år (pre school).

22500

Poolboy Productions Oy För produktion av dokumentärserien Varför mår jag så satans dåligt? 15000

Poolboy Productions Oy För adaptering av skådespelet "Andas under ytan" till film 3000

649500

MEDIA OCH PUBLIKATIONER

Anna-Lena Lauren Ansökan gäller en bok om Ryssland, som har arbetsnamnet "Ryssland - världens största 

sammetsdiktatur". I ett auktoritärt styrt land pågår ständigt protester. Ibland lyckas de. Hur 

är det möjligt?

3000

Arbetsgrupp Kåll Nils-Christian För att upprätthålla nätpublikationen Karriären och därigenom inspirera och vägleda 

studerande i valet av studieinriktning

600

Arbetsgrupp Lundström och Sjöstrand För att dokumentera bildkonstnären Leif Lundströms konstnärskap/ sammanställa en 

publikation

1500

Arbetsgrupp Simsalabimsala & Gottabubbin För att under 2020 skriva manus och producera en ljudboksserie för barn med tillhörande 

animerade videos.

2000

Benita Backas-Andersson Till tryckerikostnader för boken Saldo som handlar om upplevelser av borrelia. Fästingburna 

sjukdomar ökar och berör allt fler. Målet är att boken förmedlar känslan av att vi drabbade 

inte är ensamma.

1500

Beröring i Palliative vård Översättning och publicering av "Kosketus ja saattohoito" -guidebok på svenska för social- 

och hälsovårdspersonal, frivilliga och anhöriga i palliativ vård och hemsjukvård.

2000

Everstinlinna - Överstens slott För dokumentation i text och bild i form av en bok av den kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaden Överstens slott i Lovisa 1909-2019.

2000

Existens andelslag Personer med olika handikapp integreras allt mer i vårt samhälle, men många av oss är 

osäkra på hur man bemöter personer med olika handikapp.tals, berätta om sitt .Vi vill bygga 

en BRO,genom info.

2000



Existens andelslag Få yrken har genomgått en så omtumlande förvandling som skogshuggarens jobb. Minnen 

från alla olika tidevarv bör samlas inom en pärm. Från handsåg till processor.

1500

FDUV För utgivning och utveckling av den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet. 3500

Finby Byförening rf Finby Byförening har gett ut årspublikationen Finby-Blaade sedan 1984. Ansökan gäller 

produktions- och tryckkostnader för tidningen, som de senaste åren har omfattat 60 sidor. 

Upplaga är ca 500 ex

500

Finlands svenska biblioteksförening r.f. För utgivning av tidningen Bibban 2000

Finlands svenska Marthaförbund rf Finlands svenska Marthaförbund rf ansöker om ett bidrag för tidskriften Marthas artikelserie 

om krisberedskap och vardagssäkerhet i hemmet.

2000

Finlands Svenska Socialförbund rf Tidningen SociFix: En webbaserad plattform som följer upp sociala sektorn ur ett 

samhälleligt och finlandssvenskt perspektiv.

1500

Finlands svenska sång- och musikförbund rf För utgivandet av tidningen Resonans 2020. 1800

Finlandssvenska teckenspråkiga rf Media och publikationer: Tidning och mediautveckling - informationsverksamhet med och 

för finlandssvenska döva

2000

Folkets bildningsförbund Utgivningsstöd för Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen 1500

Förbundet Hem och Skola i Finland rf Vi ansöker om bidrag för utgivning av tidskriften Hem&skola 8000

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. För Förbundet Kyrkans Ungdoms 100 - års historik. 1500

Föreningen E r.f. Vi, Föreningen E, ansöker om understöd för utgivningsverksamhet under 2020. Syftet är att 

främja den finlandssvenska litteraturen.

3000

Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf, 

Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry

För utgivning av nr 4/2019 av tidskriften Fredsposten 1000

Gardberg Center rf För att ge ut lokalhistoriska tidskriften Ta Plats, nummer 21 och 22 under året 2020. 1000

Granskaren rf Bidrag för fortsatt utgivning av Finsk Tidskrift. 2500

Helsingin kirjallisuusfestivaali ry För att ordna den internationella litteraturfestivalen Helsinki Lit 2020. 2500

Historiepodden Hissapodden- En Finlandssvensk populärhistorisk podcast främst inriktat för unga lyssnare. 

Den lanseras i oktober tillsammans med HBL. Podden kommer att finnas på kostnadsfria 

podcast-plattformar.

2000

Kurirens förlag ab Utveckling av finlandssvenskarnas veckotidning Kuriren. 5000

Lars Westerlund Tryckningsbidrag för boken "Finländska fartyg i Transportflotte Speer 1942-44". 1500

Leif Blomqvist En bok om bär-växter för hemträdgård och professionella odlare. På senare tid har det 

kommit många nya arter och sorter som inte tidigare blivit omskrivna. Boken kan även 

användas som kurslitteratur.

2000

Magnus Cederlöf Stöd söks för att möjliggöra publiceringen av en bok om storstrejken i Ekenäs år 1905. 

Västnyländska kultursamfundet har beredskap att fungera som förläggare förutsatt att 

finansieringen kan tryggas.

1500

Marina Linnea Selenius för sammanställning och utgivning av Esbo norra marthakrets 100-års historik 1500

Natur och Miljö rf För tidningen Finlands Natur 3000

Norr om Stan rf För Det händer på svenska, en storsatsning på föreningssynlighet i Helsingfors 2000

Norr om Stan rf För Norr om Stan rf:s informationsverksamhet under 2020 1000

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik För utgivning av barntidningen Eos (illustrationer) under år 2020 2000

Nylands Fiskarförbund r.f En info kampanj som skall förmedla info och nyheter samt öka sammanhållningen och 

samarbete mellan den svenskspråkiga skärgårdsbefolkningen, yrkesfiskare och 

kustbefolkningen i Nyland.

2000

Nylands Brigads Gille Den anrika tidskriften Fanbäraren saknar en digital plattform. Med det här projektet ämnar 

vi komplettera utgivningen på papper med en webbsida, ett digitalt arkiv och uppdatera det 

visuella.

5000

Ostrobothnia Australis rf Ostrobothnia Australis r.f. söker bidrag för sin tidskrift OA-Natur, som ges ut en gång per år. 

Den publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt forskningsrapporter på 

svenska.

500

Psykosociala förbundet rf För vår medlemstidning Respons, med information och kunskap om psykisk (o) hälsa, 

erfarenhetskunskap, återhämtning, evenemang, samt aktuella rehab kurser.

2000

Riddarhuset Riddarhuset och tidskriften Vårt Riddarhus står snart utan digital plattform. Vi ämnar bygga 

en ny flerspråkig plattform för utgivning, distribution, bokningar och försäljning.

3000

Rilaxmonumentets traditionsförening r.f. För tryckning av publikation om Rilax gård i Bromarv 1500

Sagateater rf för att ge ut boken Estrids Bokklubbs skaparskola 2000

Samfundet Ehrensvärd r.f. För författararvoden till Samfundet Ehrensvärd r.f.s 100-års historik 1500

Sigbritt Backman Avsikten är att skriva en bok om Rembas i Porkala by och familjen Strömsten som sedan 

slutet av 1700-talet ägt hemmanet. Tyngdpunkten i berättelsen ligger på tiden efter 1890-

talet fram till nutid.

1500

Sjundeå IF Söker stöd för att sammanställa föreningens 100 års historik med text och bilder i bokformat 

med 180 sidor och 600 exemplar.

1500

Svenska Dragspelsförbundet i Finland rf Tryckning av Svenska Dragspelsförbundet i Finland rf:s tidskrift ACCORD nr 3/2019 och 

1/2020

1000

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 

SLC r.f.

SLC ansöker om understöd för produktion av boken "Yksityistien hallinto - Tiekunta ja 

osakas" på svenska. Boken utkom på finska 2019 och baserar sig på den nya Lagen om 

enskilda vägar.

1500

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf Arena är medlemstidningen för SMLF och den utkommer två gånger i året. Vårt mål är att ge 

ut en högklassig medlemstidning, där vi satsar på att innehåll och layout håller en hög nivå.

1500

Svenska Österbottens litteraturförening rf För utgivning av kulturtidskriften Horisont 2019 1500



Svenskans väl För delfinansiering av Författare och författarskap 2020 2000

Svenskt Stöd rf För utgivning av Finlands Svenska Skolungdomsförbunds (FSS) 100-års historik, både i 

bokform och såsom multimediahelhet. Projektet administreras av FSS understödsförening 

Svenskt Stöd.

10000

Södra Finlands Krigsveterandistrikt Det ansökta bidraget är öronmärkt för tryckning och postning av Veteranposten. Tidningen 

utkommer 6 gånger/år i ca 3100 ex. och julnumret i 3500 ex.

2000

Tore Tallqvist För att slutföra monteringen av ett bildmaterial och därefter förse bildblocken med svenska 

texter som underlag för ett bok-och bildverk om tidsdjupets roll i arkitekturen och inom 

byggnadskulturen.

2500

Understödsföreningen för Nya Östis rf Lokaltidningen Nya Östis är drygt 4 år, har 2 300 prenumeranter. Utveckling behövs för att 

öka antalet, bästa sättet är att höja kvaliteten, bredda utbudet och den vägen nå ny läsare, 

också yngre.

4000

Utgivarföreningen för tidskriften Astra För fortsatt utgivning av tidskiften Astra. 2000

Vidi-Press Oy För utgivning av boken "Caféernas Esplanad" 2000

VVS Föreningen i Finland rf Vi ansöker bidrag för att kunna publicera VVS värme och sanitetsteknikern tidskriften. 1000

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf För projektet Föreningsliv i Arkiv 2000

Österbottens Svenska Kristliga 

Folkhögskolesällskap r.f.

För 100-års historik. Biskop emeritus Gustav Björkstrand skriver en 100-års historik om 

Kristliga Folkhögskolans i Nykarleby verksamhet. Historiken färdigställs våren 2020.

2500

127900

MUSIK

Akademiska Damkören Lyran Ansökan om bidrag för Akademiska Damkören Lyrans verksamhet år 2019 med fokus på 

höstens storsatsning, konserten "Epilog" där kören uppför två beställningsverk kring temat 

klimatförändring.

2000

Andreas af Enehielm För att göra färdigt två skivor med Juniper Helm, ge ut en av skivorna, filma och ge ut fyra 

musikvideon samt turnera i Finland och Sverige.

2000

Antons Vänner r.f. För att arrangera föreningens årliga folkmusikläger på Kyrkogårdsö, sommaren 2020. 2000

Antti Soininens kompositionskonsert Inom detta projekt producerar vi med lokala krafter en stor, gemensam konsert i Ingå kyrka 

med musik av Antti Soininen för musiker i olika åldrar.

500

Arbetsgrupp Söderbacka Martin För fortsättning på projektet ”Jazz för barn” i form av en skolturné jazzkonserter som 

besöker alla 12 svenskspråkiga lågstadier i Pedersöre kommun våren 2020.

1500

Arbetsgrupp Vertainen Raimo För den svenskspråkiga verksamheten 2020. 500

Arbetsgruppen 72 Timmar Vi vill i Jakobstad berätta om påskens händelser på ett nytt sätt. I en unik musikalisk 

scenproduktion tillsammans med nejdens ungdomar och Jacob Gospel.

1000

Arbetsgruppen Krs Jazz För fortsatt anordnande av jazzkvällar i Kristinestadstarkten 2000

BENN För inspelning och helhetsproduktion av 4 låtar och tillhörande videomaterial för artisten 

BENN, med producent Hannes Andersson. Sker mellan januari till juni 2019 i Sonic Pump 

Studios, Helsingfors.

1000

Bergö Öråd r.f. Skärifolk är en musikfestival på Bergö som kommer att ordnas 11 - 12. 7.2020. Skärifolk är 

en avslappnad vis- och folkrockfestival med anknytning till skärgårdsmiljön och 

världsnaturarvet.

1000

Bighill Songs r.f. Vi ansöker om bidrag för den musikaliska verksamheten i Mrs Bighill Singers under 2020. 1500

BlåsÅboland rf För bildande verksamhet inom BlåsÅboland rf 2020. 1000

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry. Det internationella samarbetsprojektet J.S. Bach: Johannespassionen 2020 mellan Cantores 

Minores och Dresdner Kreuzchor

1500

Dalsbruks Dragspelsklubb r.f. Dalsbruks Dragspelsklubb är övertygad om att allsångskvällar är en bra affär för samhället. 

En tillställning där vi möter upp för att sjunga tillsammans!

1000

David Strömbäck För musikturné inom ramen för musikprojektet "Puzzel" 1000

Dennis Leidenius Fortbildning inom musikkomposition vid University of Chichester (West Sussex). 1500

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. För Musik & Talang 2020. 10000

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. För den riksomfattande barn- och ungdomsmusikfestivalen Skolmusik 2020. 10000

Ekenäs Konsertgarantiförening rf Vi ansöker om bidrag för att också i fortsättningen kunna anordna klassiska konserter av hög 

konstnärlig kvalitet i Raseborg. Befolkningen i Västra Nyland skall få uppleva konserter till 

skäligt pris.

2000

Encanto Music ry Helsinki Early Music Festival Encanto & FiBO & CO Ett utvecklingsprojekt för främja 

internationalisering, med festivalen som plattform.

1000

Ensemble Vida rf För verksamheten 2000

Erik Nygård För egen fortbildningsresa till Wien i september 2020. 800

Esbo barock rf Esbo barocks konsertserie 2020 3000

Evivakören r.f. Evivakören söker stöd för sin ordinarie verksamhet, som innebär att utveckla 

damkörsmusiken i Finland, genom att beställa nya kompositioner och framföra musik ur 

varierande genrer.

2000

Finlands Kantor-organistförbund För Nordiskt Kyrkomusiksymposium 10-13.9.2020 i Helsingfors 10000

Finlandssvensk Kulturutveckling rf För anordnandet av ungdomsmusikevenemanget "Augustinatten 2020" i Ekenäs den 14 

augusti 2020.

1000

Finlandssvensk Kulturutveckling rf För anordnandet av ungdomsmusikevenemanget "Augustinatten i VASA 2020" 1000



Folkmusiknätverket Lirarna / Stiftelsen för Martin 

Wegelius-institutet

För Folkmusiknätverket Lirarnas verksamhet år 2020 4000

Fredrik Fagerström Jag kommer att åka på utbytesstudier till Musicians Institute i Los Angeles under 

höstterminen 2019. Jag ansöker om detta stipendium för att betala av en del av 

studiekostnaderna i USA.

1000

Föreningen för Kimitoöns Musikfestspel r.f. För att planera, förbereda och marknadsföra Kimitoöns Musikfestspel 2020 3000

Föreningen GraniBig Band rf För att upprätthålla en tradtion med melodisk jazzmusik i formen av ett storband. 1000

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. För att kunna erbjuda musikupplevelser för barn och ungdomar under året 2020, två-fyra 

evenemang per termin.

2000

Grankullamusikfest föreningen För kammarmusikfestivalen Grankulla musikfest 2020 3000

Hangö manskör Tonsättning av Irmelin Sandman-Lilius dikter för manskör. Med projektet vill Hangö manskör 

lyfta fram en ny sida av Sandman-Lilius konstnärskap och skapa ökat engagemang för 

körsång på svenska.

1000

Helsingfors kammarorkester För Helsingfors kammarorkesters vårsäsong 2020. Verksamheten inkuderar konserter för 

fullstor kammarorkester, stråkorkester och ensemble-konserter.

2000

Anonym Anonym 1000

Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk r.f För anordnandet av Baltic Jazz-festivalen 3-5.7.2020 4000

Johan Emet För kompetenshöjning inom musik 1000

Jonne Grans Konsertturné "Woods/Winds" i finska trähusstäder. Jan Salminen, oboe och Jonne Grans, 

gitarr.

500

JuuriJuhla-RotFest -förening Att arrangera JuuriJuhla-RotFest -folkmusikfestival i Esbo 28.3.-4.4.2020 med temat 

Östersjön

3500

Kammarkören Key Ensemble rf. För kammarkören Key Ensembles konstnärliga verksamhet år 2020. 2000

Karleby Stad / Donnerska skolan Vi ansöker om understöd för genomförande av språkprojektet "Cultura y Música", vilket 

innebär musikrelaterade aktiviteter, studieresa och elevutbyte med den spanska skolan San 

Fernando i Avilés.

1000

Key Discoveries För pianorecitalserien Key Discoveries vårsäsong i Helsingfors år 2020. 2000

Konserttikeskus Skolkonserter med svenska musiker för finskspråkiga elever som studerar svenska runt om i 

landet

3000

Kulturföreningen Katrina r.f. För Katrina kammarmusik som år 2020 arrangeras den 11-15 augusti med temat ”De Glada 

20-talen”. Konstnärlig ledare är violinisten Cecilia Zilliacus

4000

Lärarföreningen vid Musikintitutet Raseborg rf Nordiskt samarbete med konsertresa till Sverige och Norge för kammarorkestern Raseborg 

Sinfonietta vid Raseborg Kulturinstitut Musikinstitutet.

3000

M Sandberg Trio För en Sverige-turné med M Sandberg Trio med konserter i Stockholm, Göteborg och Malmö 

under tiden 3-10 februari 2020.

1000

Manifestum rf Beställningsverk för manskör baserat på finlandssvenska folkvisemelodier. 1000

Martin Malmgren För att studera rysk pianomusik med pianisten Victor Bunin i förberedelse för en festival 

med fokus på rysk musik i Pushkin House, London. Därtill konserter i Finland, Sverige och St 

Petersburg.

1000

Mikael Sjövall Vår arbetsgrupp ansöker om understöd för export av musikalen Svek i Aiboland till Åland 

och Sverige. Musikalen har tonsatts av kompositören Leif Jordansson och regisserats av Arn-

Henrik Blomqvist.

1000

Minna Nyberg För förverkligande av gestik- och musikföreställningen The Crab, som regisseras i enlighet 

med den historiska konstarten gestik (historiskt skådespelande) och framförs i april 2020 i 

Helsingfors.

1500

Musik vid havet r.f. För arrangerandet av kammarmusikfestivalen Musik vid havet 2020 i Ingå med omnejd 3000

Nauvon kamarimusiikin tuki ry För Nagu kammarmusikdagar 1.-5.7.2020 3000

NOX rf NOX är en blandad kör i Vasa/Korsholm som riktar sig till erfarna sångare med en önskan att 

skapa kvalitativ körmusik. Vi vill ordna en konsert i Vasa i februari 2020.

1000

NUBB för en samproduktion med Johnnys Chinchillas, Lappfjärds folkhögskola, Åminne folkpark 

och kulturhuset Dux om två konserter med gästsolister.

2000

Närpes Skolmusikkår r.f. För konserter med Närpes Skolmusikkår med kompgrupp, drillflickor och solister våren 2020. 

Temat för konserterna är Queen.

2500

Oravais Musikskolas garantiförening r.f. Upprätthållande av självständiga musikskolan "Oravais Musikskola" i Vörå kommun med 

individuell undervisning i olika instrument samt förberedande undervisning i grupp.

2000

Oravais Orkesterförening r.f./OBO big band Ordna egna konserter och delta i festivaler. År 2020 firas 20-årsjubileum och då kommer en 

konsert att ordnas där det behövs specialgjorda arrangemang. Föreningen ska satsa på 

mycket marknadsföring.

1500

Pargas amatörorkester rf Pargas amatörorkester bedriver musikverksamhet med höga ambitioner. För att 

verksamheten skall bära sig är föreningen beroende av externa bidrag.

1000

Pargas Barocksällskap rf Vi ansöker om understöd för att arrangera festivalen I barockens labyrinter i Pargas 24.-

27.9.2020

3500

Peter Nordwall Sommaren 2020 ska vi genomföra en skärgårdsturné i Finland och Sverige. De ställen som vi 

kommer att spela på ska vi för att få en lokal förankring arrangera upp en låt som förknippas 

med den platsen.

2000

Pontus Grans För att göra en studieresa till Berlin 500

Porvoo Jazz Festival rf Porvoo Jazz Festival rf:s samnordiska jazzprojekt. Borgå Jazz Festival rf:s målsättning är att 

erbjuda högklassig musikkonst i Borgå med omnejd.

3000

Raka Bananer För att förverkliga en musikteaterföreställning för barn med Raka Bananer. 1500



Resurscentret Föregångarna rf Arrangerande av musikcafé för ungdomar som löper risk för marginalisering. 1000

Riff rf För språkturné med ny föreställning i finska skolor i Österbotten 1000

Rockföreningen vid Åbo Akademi R.F. Bidraget ansöks för evenemanget RÅA Live på Kåren våren 2020. 1000

Rockskolan rf För verksamheten i Rockskolan 2020. 4000

Rosetta Ensemble Beaställniningsverk av Cecilia Damström för sommaren 2021. 1000

Sibbo Musikskola Sibbo Musikskolas mål för läsåret 2019-2020 är att integrera konst- och kulturverksamheten 

till småbarnspedagogiken och till skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

2000

Singsby Sångkör rf. Under 2020 vill vi uppmärksamma Singsby Sångkörs 95-åriga verksamhet genom att ordna 

en påskfest med konsert i Singsby, delta i en körfestival i Verona och arrangera en 

schlagerfestival i Korsholm.

1000

Steinerpedagogikens Vänner i Västnyland r.f. "Barnkören Njörun" är en körsatsning för barn i åldern 5-14 år i Ekenäs. Projektet sker i 

samverkan mellan Mikaelskolan, Musikinstitutet vid Raseborgs Kulturinstitut samt 

Kulturhuset Karelia i Ekenäs.

1000

Sällskapet Visans Vänner r.f. - för att INSPIRERA & INKLUDERA nya generationer inom viskonst - för kulturprojektet 

”Visbuss 75” - för uppsökande konserter - för Nordisk Visträff i Hfrs - för dokumentation av 

finlandssvenska visor

2000

Dragsvik traditionsmusikkår För uppträdanden vid veteran tillfällen och ceremonier i västnyland, samt för special 

arrangemang för orkestern. Orkestern är ett avancerat alternativ för västnyländska 

musicerande ungdomar.

1000

Trio Flamme För Trio Flammes turnéverksamhet med konserten "Tauro & Ahlfors - Visor för full hals" och 

för att utveckla trions varumärke.

1000

Trio Grans För att förverkliga konserten 'Mechanisms' under Kitara Nova-festivalen i Helsingfors den 

28.3.2020.

1000

Understödsföreningar för Bjarnes musikskola r.f. Bjarnes musikskola är en fristående lokal musikskola som verkat sen 1952. Föreningen är 

beroende av understöd och bidrag för att täcka verksamhets kostnaderna. Nytt projekt för i 

år är Luciakören.

1000

Uuden Ajan Ensemblen kannatusyhdistys ry För Sebastian Fagerlund tonsättarfestivalen i Helsingfors i hösten 2020 1000

Wallmokören r.f. Wallmokören i Lappträsk firar 50-årsjubileum under år 2020. Jubileumsprogrammet består 

av två konserter med jubileumsfest i Lappträsk, en jubileumsskrift samt julkonsert i 

Stockholm i december 2019.

1000

Vasa Baroque r.f. För Vasa Baroque r.f.:s verksamhet 2020. 1500

Vasa Stad / Kultur- och Bibliotekstjänster För att anordna XXVIII Vasa Körfestival 20.-24.5.2020. Vasa Körfestival är ett årligen 

återkommande körevenemang som riktar sig till körer och vokalgrupper.

5000

Visdiktar-Jansson För konsertföreställningen Tove Jansson-visdiktaren. 10000

Västanfjärds Byaråd r.f. Sång och musik av tre generationer, familjerna Reinikainen och Röblom, från 1950-talet till 

idag på utescenen i Västanfjärd.

1000

Åbo Damkör rf Vi ansöker för Åbo Damkörs verksamhet år 2019-20 samt för julkonserten tillsammans med 

manskören ÅSMA (Åbo Sångarbröder Musices Amantes) 14.12.2019 i Henrikskyrkan i Åbo.

1500

Åbo Sångarbröder Musices Amantes - ÅSMA rf För att täcka vår del av gemensamma kostnader för en julkonsert 14.12 i Åbo tillsammans 

med Åbo Damkör.

1000

ÅK Ensemble This is me - en musikshow för kör (ÅK Ensemble), en åttamanna orkester (110th Street Band) 

samt två tekniker (ljud och ljus). Showen kommer att framföras tre gånger i Åbo hösten 2020.

2000

Ålands musikinstitut Vi genomför våren 2020 en 3 dagars musikalkurs på Åland med de engelska pedagogerna G 

Kayes och J Fisher. Finlandssvenska musikinstitut samt Yrkeshögskolan Novia bjuds in att 

delta.

1500

181300

SCENKONST

Arbetsgrupp Lab Art Understöd för att kunna producera För att du är min, pjäsen på svenska. Vår svenska 

premiär är på ÅST på hösten 2020. Arbetsgrupp: Lab Art

3000

Arbetsgruppen för Bruegel Kurvi Bruegel Kurvi (arbetsnamn) är en fragmentariskt föreställning som är skapad av en 

multinationell arbetsgrupp i Helsingfors, var den får sin premiär i augusti 2020.

800

Bruksteatern rf För teaterverksamheten inom föreningen och framförallt barnteater verksamheten. 2000

Centralförbundet för Finlands Svenska 

Teaterorganisatioer r.f. 

För Cefistos verksamhet och utveckling av föreningen 12000

Chekhov Machine rf. Förverkligandet av föreställningen "SVÄLT", baserat på Knut Hamsuns roman Svält. 2500

CulturaMobila r.f. för år 2 i projektet MiM att fortsätta ge ungdomar och unga vuxna möjlighet att utveckla 

färdigheter för att skriva dramatik genom fortlöpande professionellt ledd verksamhet under 

2020.

2000

Estrad Evenemang rf. För att utarbeta, repetera och producera nya språkföreställningar som riktar sig till finska 

barn och ungdomar.

1500

Fin Fringe rf För att organisera FINFRINGE 2020, ett internationellt scenkonstevenemang i Åbo. Finfringe 

håller sig till utkanten av mainstream.

4000

Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f. För verksamheten 2020 8000

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. Kulturhuset Karelia ansöker om ett bidrag för en musikspeckad revy med arbetsnamnet 

"Älskade VR" eller alt. "I väntan på Tågå". En revy av ett både älskat och hatat objekt dvs 

järnvägen

1500



Föreningen Teater Alandica rf Uppsättningar 2020: Henrik Ibsens Ett DOCKHEM, musikalen GREASE. Regi: Robert 

Liewendahl, Kapellmästare: Martin Segerstråle och gästspel på stora scenen i Åbo Svenska 

Teater med SNURR PÅ SOCIS.

2000

Föreningen Teaterboulage yhdistys r.f. "Verksamhetsbidrag" ämnat för att kunna sätta upp en familjepjäs sommaren 2020 samt en 

fars under hösten 2020.

2500

Grus Grus Teater För objektteaterföreställningen Oundviklig, en teatralisk installation där föremål organiseras 

i en jättelik orsak och konsekvenskedja. Föreställningen berättar om händelser från Andra 

världsskriget.

1500

Klever Dance Med hjälp av stipendiet är det för avsikt att hämta Klever Dances senaste uppsättning 

"Framework" till Finland.

2000

Klockriketeatern rf För verksamheten 10000

Kolmas Tila - Tredje Rummet ry./rf. Att genomföra scenverket "Det romantiska sinnet". 2000

Kompani Nord Teaterförening r.f. Skapa en nycirkus/teaterföreställning CIRKUS CYRANO utgående från pjäsen Cyrano de 

Bergerac som engagerar åländska amatörer, barn och ungdomar i vår professionella 

teaterproduktion.

3000

Korpo ungdomsförening r.f Korpo Ungdomsförening rf har för avsikt att i vinter göra en uppsättning av Robin Hood, 

dramatiserad av Anna Simberg med musik av Pasi Hiitola & Peik Stenberg. Premiären 

planeras till 14 mars 2020.

1000

Lovisa Operaförening rf. Lovisa Operaförening ordnar en nyårskabaré på Kino Marilyn i Lovisa den 31.12.2019 och 

5.1.2020. Vi samarbetar med musiker, skådespelare, dansare och sångare från Lovisa med 

omnejd.

1000

LUST rf För LUSTs verksamhet 2020 2000

Närpes Teater Att erhålla medel för att uppföra Victor Hugos klassiska pjäs "ringaren i Notre Dame" vid 

vridläktaren i Närpes, sommaren 2020.

2000

Oy Spelrum Ab För Reprum verksamhet hösten / vintern 2019. 6000

Pellinge Ungdomsförbund Pellinge Ungdomsförbund söker medel för uppsättningen av nyskriven pjäs på Pellinge 

sommaren 2020.

1500

Petalax hembygdsförening r.f. - för sommarteaterverksamhet på Arstu hembygdsområde i Petalax. En nyskriven pjäs, som 

kan ses av alla, uppförs i juli 2020 - för Allsångskväll på Arstu sommaren 2020

1000

Prästkullanejdens hembygdsförening r.f. För arvoden kring nästa Prästkullarevy i Prästkulla, Raseborg hösten 2020 800

Rövarteatern Teatergruppen Rövarteatern söker stöd för planering och förberedande manusarbete för sitt 

dramaprojekt Mord i glashyttan.

1000

SKOTT - Sammanslutningen för Kultur Och Teater i 

Tenala r.f. 

Skriva ett nytt manuskript och musik för en musikalisk komedi för alla, baserat på den 

klassiska sagan Kejsarens Nya Kläder - att sättas som sommarteaterpjäs på Museigården i 

Tenala år 2020.

1500

Skärgårdsteatern r.f. För att finansiera Skärgårdsteaterns sommarturné i den syd-finlandssvenska skärgården i 

juni-juli 2020.

6000

Skäriteaterförening rf För uppförandet av en nyskriven komedi sommaren 2020 1000

Suomalainen kamariooppera Två nya kammaroperor: ”Rättsprocessen” enligt Franz Kafka, kompositören Paavo 

Korpijaakko och ”I väntan på en jordbävningen” enligt Zinaida Lindens bok, kompositören 

Uljas Pulkkis

3000

Taimine Oy -Teater Taimine Teater Taimine ansöker om verksamhetsbidrag för spelåret 2020. Bidraget går till att 

producera nya pjäser på turné, vilket är kärnverksamheten, och till att upprätthålla 

verksamheten i övrigt.

7000

Taiteellisen tanssin yhdistys ry Carl Knif Company och arbetsgruppen producerar pjäsen Presidenterna av Werner Schwab. 

En pjäs för vuxna som speglar samhällsklyftorna i välfärds samhället om lilla människan.

2000

Teater Jacob rf. Vi ansöker om verksamhetsbidrag för en helaftons pjäs.Just nu har vi planer på att sätta upp 

en nyskriven pjäs i två akter som skulle passa hela familjen.

1000

Teater Kojan För turnéverksamhet med föreställning riktat för barn och unga 1500

Teater Magnitude Understödet ansöks för Teater Magnitudes uppsättning av Askungen som kommer att spelas 

i mars 2020. Teater Magnitude är en teatergrupp för skådespelare med funktionsvariationer.

1000

Teater Povre rf Vi ansöker för repetitioner och turné med barnteaterföreställningen Vit, hösten 2020 i 

samarbete med Unga Teatern i Esbo.

1500

Teaterföreningen Blaue Frau r.f För att förverkliga och spela föreställningen "Snyggast på festen" (arbetsnamn) utgående 

från texter och serier av Nina Hemmingsson. Verket har premiär i oktober 2020 på Lilla 

Teatern i Helsingfors.

5000

Teaterföreningen Kuling r.f. Teater Kulings sommarteaterverksamhet på Teater Gården i Mariehamn. 3000

Teaterföreningen Nya Rampen r.f. För Weltoffen II, ett intiativ som sammanför europeiska teaterstuderande. Initiativet 

organiserades första gången 2018-19, och på grund av dess framgång arrangeras nu en 

uppföljare för 2020.

2000

Teaterföreningen Stjärnfall rf Finansiering för improvisationsteatern Stjärnfalls verksamhet i vilken ingår förverkligandet av 

produktionerna "Improp-Up" och "Improvision" samt löpande kostnader.

2500

Teaterföreningen SValan Planering och förverkligande av ett lyrikprogram med dikter av Claes Andersson 600

Teceremoni För att skapa performancen Teceremoni (arbetsnamn) i Villa Lill-Kallvik i Nordsjö – en 

föreställning inspirerad av den japanska teceremonin inklusive element som bryter den.

1500

Toxic Sea arbetsgruppen För planerad turné Åbo–Korpo–Helsingfors av föreställningen Toxic Sea. 1500

Unga Scenkompaniet rf. För Unga Scenkompaniets verksamhet 2020 4000



W A U H A U S ry. För internationell turnéversion av föreställningen Den andra naturen 2020-2021 3000

Wasa Teater - Österbottens regionteater För region- och turnéverksamhet, gästkostnader och publikarbete samt för gästspel av andra 

teatrar.

30000

Viirus rf För produktioner på Viirus våren 2020 12000

Västnyländska Ungdomsringen r.f. För uppsättningen av familjemusikalen Peter Pan på Raseborgs Sommarteater sommaren 

2020.

3000

Åbo Svenska Teaterförening r.f. För teaterns tillfälliga konstnärliga personal och köpta konstnärliga tjänster våren 2020. 18000

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf För Åbolands Teaterskolas jubileumsföreställning Marsipanpojken av Annina Enckell våren 

2020

1500

189700

UTBILDNING

Yrkeshögskolan Novia Sirkku Säätelä För höjande av sjukskötarstuderandes kompetens inom personcentrerad vård 

i syfte att befrämja och återskapa humant individfokuserat vårdarbete som motsats till 

åtgärdscentrering

5000

Yrkesakademin i Österbotten För gästföreläsare 2000

Yrkeshögskolan Novia Vi anhåller om bidrag för att utbilda personalen i Drivhusets affärsutvecklingsmetoder och 

målsökande processledarskap för att stärka studerandes förmågor i entreprenörskap och 

ledarskap. C Ekman

10000

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab För ungdomsverkstaden Sveps verksamhet år 2020. För unga 16-28 år i huvudstadsregionen 

som riskerar marginalisering och behöver hjälp med att komma vidare och för att hitta 

studieplats eller arbete.

15000

Samkommun Kvarnen, Base Camp Base Camp-linjen (tionde skolår) vid Kvarnen samkommun, för endamålet: 

Teaterföreställning på svenska för finskspråkiga ungdomar.

7000

Yrkeshögskolan Novia Forskningsbaserad utveckling av musikteoriundervisningen vid Ålands musikinstitut. 

Samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Ålands musikinstitut, Åbo Akademi och New York 

University. /MG & TSG

20000

Axxell Utbildning Ab De finlandssvenska yrkesutbildarna deltar tillsammans i Svenska Hörna på Educa-mässan 

2020 och målgruppen är studie- och elevhandledare, lärare och rektorer i svenska högstadier 

och gymnasier.

15000

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab För produktion av filmer och miljöer i virtuell realitet (VR) i undervisningen i Prakticum och 

skapande av nätverk med svenskspråkiga yrkesskolor för utveckling av VR år 2020.

15000

Yrkeshögskolan Arcada AB Lärandekompetens för det postdigitala Understöd sökes för att utveckla innehåll och 

pedagogik som stöder utveckling av studerandes lärandekompetens vad gäller 

informationshantering och källkritik

20000

Yrkeshögskolan Novia Fotoprojekt Paavolas ek i Lojo. Ett träd studeras och fotograferas av 3 fotostuderande och 

en lärare, under vintern, våren, sommaren och hösten och transformeras till något annat. 

LARS REBERS

3000

Folkhälsan Utbildning Ab För att förverkliga projektet Digi Institutet 2020, där finlandssvenska andra stadiets 

utbildningsenheter kunde samarbeta kring digitaliseringen av undervisningen.

20000

132000


