
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pressemelding 6.5.2021 
 
 
NORSK-FINSK KULTURFOND 

Norsk-finsk kulturfond gir tilskudd til norsk-finske samarbeidsprosjekter. På sitt møte  
26. april bevilget styret tilskudd på til sammen kr. 420.000. Den samlede søknadssummen var 
kr. 2.477.495 millioner.   

 
Kr. 30.000 til finsk-samiske utøvere til å opptre på Riddu Riddu Festivála 2021. 
 
Kr. 30.000 til podcasten Frilanslivet til å produsere flere episoder med finske kulturutøvere.  
 
Kr. 30.000 til en studietur i Sodankylä i Finland for å utvikle et bedre samarbeid og organisere 
et internt seminar mellom filmfestivalene, Midnight Sun og Tromsø International Film 
Festival (TIFF). I tillegg støtte til utveksling og samarbeid med Oulu International Children´s 
and Youth Film Festival i Finland og TIFF Junior.   
 
Kr. 30.000 til det finlandssvenske og norske musikk prosjektet med deltakerne, Axel Jonsson, 
Guro Kvifte Nesheim og Anton Johansson.  
 
Kr. 30.000 til forestillingen «prosjekt KATASTROFEN» prøvetidsproduksjon i Helsingfors.  
    
Kr. 30.000 til formidlingsprosjektet «syndige dialoger» i samarbeid med Islamiaqueeristi i 
Finland, i regi av Geir Bergersen.  
 
Kr. 30.000 til den bilaterale aktivitetsserien «Nordic City Dialogues 2021» mellom Oslo og 
Helsingfors.  
 
Kr. 30.000 til dans- og musikk workshopen organisert av DAVVI DIVISION for samiske og 
finske barn og unge i Finnmark og Lappland-regionen.  
 
Kr. 20.000 til det finsk-norske scenekunstprosjektet «Spor Gamvik». Premiere 29 juli 2022. 
 
Kr. 20.000 til en studietur til Oulu i Finland for å utvikle et bedre samarbeid mellom 
Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Oulu International Children´s and Youth Film Festival. 
 
Kr. 20.000 til de finske deltakerne til å delta på den bilaterale seminarserien i regi av 
Tekstallmenningen i Norge, og norske deltakere til å delta på seminarserien i Finland.  
 
Kr. 20.000 til «BARK» vandreforestillingens turné i Finland, i regi av nysirkuskompaniet 
Acting for Climate. 



 

 

 
Kr. 20.000 til podcasten «Northern self-sufficiency in Vesterålen» for å produsere flere 
episoder om naturen i Nord-Norge fra et finsk perspektiv, i regi av Marinella Himari. 
 
Kr. 20.000 til den finsk-norske konserten/forestillingen i forbindelse med Munch satsningen i 
Kragerø. Premiere i oktober 2021. 
 
Kr. 20.000 til å utvikle et utstillingskonsept av Katriina Haikalas kunst pilotprosjekt «Social 
portaits» i regi av Kulturbyrået Mesén. 
 
Kr. 20.000 til Kveeni Suomi Festivaali - Kvenskfinsk musikktreff for å videreformidle 
musikken til barn og unge.  

Kr. 10.000 til boktrykkomkostninger for boken Tunturilaakson tarinoita» av Oskar Vistdal. 
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