Pressemelding 7.5.2020
NORSK-FINSK KULTURFOND
Norsk-finsk kulturfond gir tilskudd til norsk-finske samarbeidsprosjekter. På sitt møte
24. april vedtok styret å bevilge følgende tilskudd: Samlet kr. 400.000. Den samlede
søknadssummen var kr. 1,719 763 millioner.
Kr. 50.000 til Søre Trysil Historielag og Tørberget Historielag som støtte til trykkeri,
illustrasjon og foto av bokutgivelsen om skogfinnarna i bygdebokene for Trysil.
Kr. 40.000 til Henie Onstad Kunstsenter som støtte til honorarer, reise, opphold av finske
musikerne og komponistene Seppo Paroni Paakkunainen og Esa Kotilainen for å holde en
joikekonsert til ære for Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš sammen med norske samiske
utøvere.
Kr. 35.000 til Kunstnerforbundet som støtte til leiekostnader av pilotutstillingen "On the
Edge. The Norwegian exhibition" en nasjonal kuratert keramikkutstilling fra Norge som skal
stilles ut ved Lappia hall, Rovaniemi.
Kr. 30.000 til norsk-finske kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen som støtte til
produksjonen av de fotografiske arbeidene og bokslipp til jubileumsutstillingen av
kunstprosjektet «Eyes as Big as Plates» i Galleri Dropsfabrikken, Trondheim, våren 2021.
Kr. 30.000 til Kulturbyrået Mesén som støtte til formidlingsarbeid: informasjon og
markedsføring av kunstprosjektet “Vieno Motors: Urban Harvest” av finske kunstneren Ilona
Valkonen i samarbeid med lokale kunstnere i Kristiansandsområdet.
Kr. 30.000 til Tromsø kirkeakademi, som arrangerer Tromsø internasjonale kirkefestival
(TIK) som støtte til reise og opphold til finske musikkutøvere for å opptre på Tromsø
internasjonale kirkefestival.
Kr. 30.000 til Petri Henriksson, grafisk designer, som støtte til reise og opphold for å invitere
finske utøvere i en ny serie av arrangementer i Oslo som presenter tverrfaglige prosjekter
innom musikk, kunst, design og arkitektur.

Kr. 30.000 til Det Norske Jentekor som støtte til reise og opphold til å arrangere en konsert
sammen med Tapiola Childrens choir i Helsinki med prosjektet OKTAN våren 2021.
Kr. 30.000 til Kulturbyrået Mesén som støtte til honorar av finske komponisten Verneri
Pohjola og tre finske utøvere, samt dokumentering av kunstprosjektet "Movements på
Operataket 2020".
Kr. 20.000 til Finnmarks fylkesbibliotek som støtte til reise og opphold for en skjønnlitterær
finsk forfatter og en finsk oversetter til å delta på Finnmark internasjonale litteraturfestival
(Finnlit).
Kr. 20.000 som støtte til reise og opphold for 5 norske utøvere fra musikkgruppen The
Torshov Chainsaw Massacre (TTCM) til å holde konsert i Helsinki i samarbeid med finsknorsk-svenske «Nordic Enseble Collective» (NEC).
Kr. 20.000 til Kvenlandsforbundet som støtte til administrasjon, markedsføring og
gjennomgang av en nordisk finsk skrive- og illustrasjonskonkurranse av kvenlandsforbundet
for de under 18 år og for de over 18 år.
Kr. 20.000 til Nordenfjeldske Badstuforening som støtte for å finansiere utgifter knyttet til
visningen av den finske dokumentaren "Fortellinger fra Saunaen", og for utgifter av regissør
Joonas Berghäll (debatt + foredrag).
Kr. 15.000 til Pikene på Broen som støtte til opphold og reise til Rovaniemi, samt et besøk av
en samarbeidspartner fra Korundi kunstmuseum til Kirkenes.
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