Pressemelding 24.5.2022
NORSK-FINSK KULTURFOND
Norsk-finsk kulturfond gir tilskudd til norsk-finske samarbeidsprosjekter. På sitt møte
10. mai vedtok styret til å bevilge sammen kr. 465.000 til 21 søkere. Den samlede
søknadssummen var kr. 2.356 millioner.

JM Norway, kr. 20.000
Tilskudd til reisekostnader og opphold for å invitere unge profesjonelle utøvere til Kvensk
musikkverksted 2022.
Bianca Hisse, kr. 20.000
Tilskudd til honorarer og reiser til Bianca Hisse og Laura Cemin for å delta HIAP Open
Studios i august i Helsingfors 2022 med det norsk-finske prosjektet How the land lies.
John Andrew Wilhite-Hannisdal, kr. 30.000
Tilskudd til produksjonskostnader og visning av det tverrkunstneriske prosjektet av
lydkunstner John Andrew Wilhite-Hannisdal, Anastasia Savinova og biolog Rebekah Oomen
i Art Factory Malakta i Malax, Finland.
CYAN studio, kr. 20.000
Tilskudd til reiser, opphold og produksjonskostnader for å arrangere utveksling av
fotokunstnere mellom Helsingfors og Oslo.
Folkelarm/FolkOrg Kr. 30.000
Tilskudd til reiser og opphold for å invitere den finske Okra Playground til å delta i Folkelarm
2022.
Stiftelsen Lásságámmi, kr. 25.000
Tilskudd til reiser og opphold til utøvere fra den finske siden av Sápmi for å delta i
kunstkonseptet The Wuogas Way på Márkomeannu festivalen.
Riddu Riddu Festivála, kr. 35.000
Tilskudd til reiser og opphold til utøvere fra den finske siden av Sápmi for å opptre på Riddu
Riddu Festivála 2022.
Inkeri Laitinen, produsent, kr. 25.000
Tilskudd til reiser og opphold til den finske danseren Satu Hakamäki for å delta og opptre
med det norsk-finske prosjektet Begrenset i Tana, Varangerbotn, Vardø, Karasjok og Alta.

Elle Sofe Sara, kr. 30.000
Tilskudd til honorarer til de norske utøvere i prosjektet Vástádus eana for å delta og opptre på
Ice Hot Nordic dansefestival i Helsingfors.
Telemark kunstmuseum, kr. 20.000
Tilskudd til reiser til kunstner og kurator team for planlegging av kunstutstilling med den
finske kunstneren Kustaa Saksi i Telemark kunstmuseum høsten 2023.
Clownberry, kr. 10.000
Tilskudd til reise og opphold til scenograf og kostymedesigner Laura Sariola for å delta i det
norsk-finske prosjektet TØFFERE ENN TOGET, en barneforestilling av et sirkus- og
teaterkompani Clownberry i Oslo.
Bergen internasjonale litteraturfestival for sakprosa og skjønnlitteratur, kr. 20.000
Reisetilskudd for å invitere finske forfattere til å delta i Bergen internasjonale litteraturfestival
for sakprosa og skjønnlitteratur 2023.
Kulturbyrået Mesén, kr. 15.000
Reisetilskudd til den finske kunstneren Nastja Säde Rönkkö for å formidle sitt videokunstverk
Those Who Kept the Light på Lindesnes fyrmuseum i Agder.
Kaleidoscope Nordic, kr. 30.000
Reisetilskudd til norske utøvere for å delta i det norsk-finske utstillingsprosjektet av Finlands
Arkitekturmuseum, Kaleidoscope Nordic og Uusi Kaupunki om fremtidens design og
arkitektur i Helsingfors.
NOUA, kr. 20.000
Reisetilskudd for kunstnerisk kulturutveksling mellom NOUA i Bodø og Northern
Photographic Center i Oulu.
Tryggve Beddari, kr. 15.000
Reisetilskudd til musikere Merru Yli-Tepsa, Jukka Hannula og Arto Rinne fra Finland for å
utvikle en norsk-finsk konsert sammen med Tryggve Beddari og Anne Margaret Nilsen i
Skibotn.
Hallvard Bruvoll, kr. 15.000
Reisetilskudd til de norske musikerne Hallvard Bruvoll og Ine Os Nord for å lage et finsknorsk folkemusikkprosjekt sammen med det finske bandet Kasvu i Helsingfors.
SVD/DSS De Samiske Samlinger i Karasjok, kr. 20.000
Reisetilskudd for å invitere artister fra den finske siden av Sápmi til å opptre på 50-års
jubileum til SVD/DSS De Samiske Samlinger i Karasjok.
Kristina Junttila, Ferske scener, kr. 15.000
Reisetilskudd for utvikling av konsept for det norsk-finske prosjektet Walking within the
frame – en felles vandring i naturen av scenekunstner Kristina Junttila, Ferske scener og
teaterregissør og scenekunstner Maria Oiva.

CODA Oslo International Dance Festival, kr. 30.000
Tilskudd til reiser, diett og opphold til de finske danserne Kadar Muhammad Salem Khristan
og Janina Rajakangas for å delta i un-be-known, et performanceprosjekt på CODA Oslo
International Dance Festival 2022.
Improbasen / Senter for jazzopplæring for barn, kr. 20.000
Tilskudd til reiser og honorar til norsk jazzinstruktører fra Improbasen for å gjennomføre to
jazzseminarer for barn og unge på Åland i samarbeid med Ålands Musikinstitut.
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