
 
 

 
 
 
 
 
KULTURFONDEN ISLAND-FINLAND 
UTDELNING AV BIDRAG OCH STIPENDIER FÖR DET SENARE HALVÅRET 2013 OCH DET 
FÖRSTA HALVÅRET 2014 
Pressmeddelande 27.5.2013 

 
Styrelsen för Kulturfonden Island-Finland sammanträdde 17.5.2013 i Reykjavik och fattade beslut 
om utdelningen av bidrag och stipendier för det senare halvåret 2013 och det första halvåret 
2014. Det totala antalet ansökningar från Island och Finland var 75 stycken. Styrelsen beslöt att 
dela ut bidrag och stipendier till ett sammanlagt belopp av 13 250 euro. I fondstyrelsen sitter fil. 
mag. Ann Sandelin (ordförande), kapellmästare Petri Sakari, rådgivare Áslaug Dóra Eyjolfsdóttir 
och litteraturvetare Anna Einarsdóttir. Fondens föredragande generalsekreterare är 
verkställande direktör Gunvor Kronman. 
 
 
Fondens egen verksamhet 
Utöver fondens bidragsverksamhet har fonden även egen verksamhet. Fonden avsatte på sitt 
möte medel för egen verksamhet för följande samarbetsprojekt: 
 
Arbetsgrupp Sju bröder, Helsingfors, 700 euro 
 För att inför president Sauli Niinistös statsbesök den 28–29.5.2013 på Island visa den 
 finländska konstnären Riitta Nelimarkkas film "Aleksis Kivis Sju bröder" på Nordens hus i 
 Reykjavik den 27.5.2013. 
 
 
Litteratur, media 
Hakkarainen Anna-Kaari, författare, Helsingfors, 500 euro 
 Resebidrag för att åka till Västmannaöarna och samla material för romanen "Purkaus". 
Helsingfors universitet/Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors, 750 euro 
 För att arrangera en arbetsträff för de isländsk-finska översättarna av Islex, en flerspråkig 
 nätordbok mellan isländska och de övriga skandinaviska språken, i Helsingfors.  
 
 
Vetenskap 
Maljanen Marja, universitetsforskare, Kuopio, 250 euro 

Resebidrag till Hveragerði för att tillsammans med Islands lantbruksuniversitet utveckla 
och planera ett forskningsprojekt.  

 
 
Musik 
Arbetsgrupp Skólahljómsveit Austurbæjar, Reykjavík, 1 000 euro 

Resebidrag för att spela med en finländsk ungdomskör i Finström-Geta församling på 
Åland. 

Kulturföreningen Katrina r.f., Mariehamn, 1 000 euro 
För att inom ramen för operaprojektet "Magnus-Maria anno 1705 – en queer historia" 
bjuda in tonsättaren Karolina Eiriksdottir och två sångsolister från Island att delta i en 
workshop på Åland. 

 



Suomen Säveltäjät ry, Helsingfors, 1 000 euro 
 För att bjuda in isländska gäster till festivalen Nordiska Musikdagar 2013 i Helsingfors. 
Työryhmä Harpa og tulivuori, Kyrkslätt, 1 000 euro 
 Resebidrag för att arrangera en konsert i musikhuset Harpa i Reykjavik med finländsk och 
 isländsk musik. 
 
 
Scenkonst, film 
Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry, Helsingfors, 500 euro 
 Resebidrag till Reykjavik för att delta i nutidscirkusfestivalen "Volcano Circus Festival" 
 samt ett nordiskt nätverksmöte för nutidscirkusar som arrangeras i samband med 
 festivalen.  
Kellokumpu Simo, koreograf, Uleåborg, 400 euro 
 Resebidrag till Reykjavik för att förbereda nutidsdansprojektet "Soft target Installed" och 
 framföra projektet under dansfestivalen "Reykjavik Dance Festival". 
Laxdaela Festival, Reykjavik, 750 euro 
 För att arrangera den finsk-norsk-isländska dockteaterfestivalen "Laxdaela Festival" i 
 Særlingsdalur. 
Lókal International Theatre Festival Reykjavík, Reykjavik, 500 euro 
 För att arrangera premiären av Juha Valkeapääs föreställning "Death penalty project" på 
 teaterfestivalen "Lókal" i Reykjavik. 
Työryhmä kaput, Esbo, 750 euro 
 Resebidrag till Reykjavik för att delta i nutidscirkusfestivalen "Volcano Circus Festival". 
 
 
Bildkonst 
Elvarsdóttir Katrin, fotograf, Reykjavik, 500 euro 
 Resebidrag till Helsingfors för att medverka i fotografiutställningen "Frontiers of Another 
 Nature – Pictures from Iceland" som arrangeras i galleri Hippolyte. 
Hallbjornsson Sigurthor, artist, Kopavogur, 500 euro 
 Resebidrag till Helsingfors för att medverka i fotografiutställningen "Frontiers 
 of Another Nature – Pictures from Iceland" som arrangeras i galleri Hippolyte. 
Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry, Åbo, 750 euro 
 Resebidrag till Reykjavik för att besöka Reykjaviks konstmuseum och bekanta sig med 
 museets samlingar av den isländska konstnären Erró för att sedan sätta upp en Erró-
 utställning på Åbo konstmuseum 2014. 
Kristinsdóttir Bára, fotograf, Sunnubraut, 500 euro 

Resebidrag till Helsingfors för att medverka i fotografiutställningen "Frontiers of Another 
Nature – Pictures from Iceland" som arrangeras i galleri Hippolyte. 

Reykjavik Art Museum, Reykjavik, 500 euro 
 Resebidrag till Åbo för att besöka Åbo konstmuseum och planera en Harro Koskinen-
 utställning som kommer att visas på Reykjaviks konstmuseum RAM vintern 2014. 
Sjählö9-gruppen, Helsingfors, 1 000 euro 
 Resebidrag till Reykjavik för att på Nordens hus arrangera en grupputställning och ett 
 seminarium i samarbete med universitetet i Reykjavik. 
Suomen sarjakuvaseura ry, Helsingfors, 400 euro 
 För att arrangera en utställning med en ung finländsk serietecknarkonstnär i Reykjaviks 
 stadsbibliotek samt att i samband med vernissagen arrangera en workshop för 
 studerande vid Reykjaviks bildkonstskola. 
 
 
Ytterligare information:  
Kulturfonden Island-Finland/sekretariatet, 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo, 
tfn +358 (0)9 435 020, e-post: fonderna@hanaholmen.fi. 


