
Fördelning av projektunderstöd 1/2 2017; Bilaga 1 av den 2.5.2017 

Dnr  Sökande Information Ansökt Beslut Kommentar 

/2841. Hembygdens Vänner i Ansökan gäller firandet av föreningens 110-års jubileum. 16 800 2 000

Sottunga r.f Jubileet omfattar en teaterföreställning samt en 

T.v.å från den 15.2.17 jubielumsmiddag. Teaterpremiär den7 juli, middag med 

dans den 8.7. Kostnaderna för teaterföreställningen uppgår 

12 800 €. 

66 2. Medeltidsföreningen à För att uppföra en musikdramatisk berättelse, medeltida 3 000 2 500

Austrvega skolsånger, ur Piae Cantiones 1582, som levandegör 

T.v.å från den 2.3.17 djäknelivet i Finland under medeltiden. Den 45 min. långa 

föreställningen riktar sig till allmänhet o skolor. 

Samarbete med bl.a Bel Canto. Föreställningen, a

musikteatern, erbjuds åländska kommuner.

69 3. SKUNK-skärgårds För att erbjuda barn och unga kulturpaket under ledning 21 000 Avslag Beslut om annonsering av specialunderstöd 

 ungdomarnasintresse av ungdomscoach. Temat för kulturpaketen är Finland 100 för kultur i skärgården ej ännu taget. 

organisation år, paketens innehåll bygger på önskemål och behov.

T.v.å från den 2.3.17 Kulturarbetare och konstnärer förverkligar innehållet. 

Två kulturpaket i två dagar/skola.

102 4. Finström kommun/ Finland och Ålandsrörelsen 100 år, historieskrift Finström.   10 000 2 000

historiegruppen Framtagande o utgivning av skrift om Finströms o 

T.v.å från den 2.3.17 kommunens utveckling 1865-1921 i anslutning till 

Finlands o Ålandsrörelsens 100-årsjubileum o de historiska 

tilldragelserna i Finström år 1917.

111 5. Åland Action Art rf. För att arrangera konstfestivalen för experimentell sam- 16 000 4 000

T.v.å från den 2.3.17 tidskonst Moment, att inledas i juni 2017  i Mariehamn.



Programmet innehåller performancekonst med fokus

på både nordisk o internationell konst. Bild, foto o 

installationer m.m. Ett virtuellt galleri som visar konsten

kommer utvecklas. 

113 6. Welcome Home/ arkitektFör att vidareutveckla tidigare utställning i Venedig. 6 000 Avslag Sökande har erhållit stöd

Michael Donalds Temat är "hem", mångkulturalism  och att leva tillsammans. om 10 000 för deltagande i utställning 

Arkitektworkshops för barn till vilka skolklasser bjuds in. i Venedig. 

Seminarium i samråd med landskapets integrationssam-

ordnare. 

Utställningen ska leva vidare o visas på andra orter. 

192 7. Lika Productions För att finansiera projektet sypodden säsong 2, totalt 13 3 500 2 500 Stödet motiveras av de med-

st avsnitt mellan den 1.7-31.12.2017. En podcast om sömnad verkande gästerna från Åland 

vars syfte är att utbilda o inspirera till kreativt skapande, och spridningen av kännedom om dem. 

hållbara val o företagande inom textil. Möjligheten att erhålla stöd för denna

Planerade gäster och experter i säsong 2 är verksamma på typ av kulturverksamhet bör beaktas i 

Åland. kommande revidering av  stödkriterier.

197 8. Vårdö by och Strömsby Ansökan gäller restaurering av befintlig väderkvarn: Byte 2472 Avslag Föreningen har fått information om 

byalagsförening av sving, löpare, vingträn och portar att ansökningstiden för investerings-

bidrag infaller den 15.10.

198 9. Kultur i Båken För att under fem söndagseftermiddagar under juli-augusti 5000 3 000

ordna kulturprogram i båken på Kobba Klintar. Programmen

består av författareoch musiker som  tillsammans 

skapar en helhet. Syftet är att locka fler besökare till 

Kobbarna, målgrupp är besökare i alla åldrar.

199 10. Johanna Finne & EdwardFör att genomföra fas 1 i ett långsiktigt projekt i vilket man 40000 Avslag En av de sökande har nyligen 

 Johansson vill undersöka typografins och den grafiska formens väg erhållit ett kulturstipendium. 

till Åland. Allt från gamla kyrkomålningar till fasadskyltar. Projektet redovisar ingen annan 



Arbetet ska resultera i ett rikt illustrerat referensverk. intäkt, ansökt summa hög i för-

Ansökt stöd ska i första hand täcka eget arbete. hållande till fördelningsbara medel. 

200 11. Skärgårdsteatern 2017Ansökan gäller enskärgårdsturné med den nyskrivna 2500 2 500

satiriska komedin "Vi är på läger". Under turnén mellan den

29.6-29.7, spelas 5 föreställningar på Åland. Lappo, Vårdö, 

Geta, Föglö och Kökar. 

Stödet ska täcka lokalhyror, resekostander samt marknads-

föring o andra omkostnader. 

202 12. Äggfest Ansökan gäller anordnandet av en äggfest på Haga 3000 Avslag En av de sökande har nyligen erhållit 

E Johansson o M Öberg Kungsgård den 15 april. Evenemanget för samman ett kulturstipendium. 

kultur och agrikulturunder ett Påsktema. Evenemanget har genomförts. 

205 13. Ålands Projektkör rf För att framföra "A Tribute to Queen" på Stallhalla utom- 4000 Avslag Stöd har tidigare beviljats för samma ända-

husscen i augusti -17. Projektet är ett samarbete med ung- mål. Projektet bedöms kunna få stora 

domskören vid ÅMI o kören Tonfallet i Jakobstad. biljettintäkter. Till projektets fördel talar 

Lokala solister, professionella musiker o dansare deltar. den publika karaktären ,

Evenemanget sker i samarbete med Christian Ekström vid regional spridningen samt  kvalitet.

Stallhalla

206 14. Boken som bro till JapanFör att skapa ett nätverk mellan Japan o Åland. 2000 1 000

E Johansson o A MurakamiBokbindaren Asami Murakami har bjudits in att samarbeta

med Johnsson på ett bokprojekt. Boken samlar o förmedlar

intryck,möten o idéer. Tillfälle ges allmänheten att inter-

agera genom workshops och/eller utställning. 

207 15. NaturKultur r.f. För att bygga en isjakt modell större. Riggen som används 4900 Avslag Sökande hänvisas till möjligheten

kommer från föreningen storbåt "Lingonstierna". Iskskeppet att söka investeringsbidrag den 15.10. 

är tänkt att påminna om de isjakter som användes i Östersjön

under 1800-talet. 



208 16. ÅLANDS För att anordna en kulturafton i Mariehamns stadsbibliotek 8650 1 000

KULTURFRÄMJANDE R.F under två kvällar, den 27 april samt den 23 november.

Åländska kulturarbetare uppträder under lättsamma former 

Medverkanden  i april Robert Liewendahl, Kjell Frisk, 

Jan–Erik Berglund,Katarina Gäddnäs, Teddy Donobauer och

Vivakören.

209 17. ÅLANDS För projektet "Den kreativa skapelseprocessen". Aktiva 9000 Avslag 

KULTURFRÄMJANDE R.F konstnärer på Åland bjuds in att tillsammans skapa ny 

åländsk konst. 

210 18. Kumlinge byalag rf För att anordna tillställningen Kul-Tur i Kumlinge den 15 3890 2 000

juli. Målsättningen är att berika kulturlivet på Kumlinge,

genom bl.a. främja kunskapen i lokalhistorien o naturen.

Aktiviteter för barn, utställning i biblioteket, musik- och

sångunderhållning, naturguidning m.m. 

211 19. Max Teater rf För att uppföra showen "Det manliga intellektet- finns 2000 1 000 Sökande uppmuntras att ordna efterföljande 

det?". Pjäsen planeras uppföras 10 gånger på landsbygden diskussioner kring könsroller i samband

varav 4 föreställningar i skärgården. med föreställningarna. 

212 20. Ålands gospel r f För att anordna Ålands första gospelfestival. Sångare i alla 1500 1 500

åldrar deltar. Ungdomar välkomnas för att utvecklas

artistiskt i.o.m. att de själva får utforma dansnummer. 

Festivalen ordnas sista helgen i oktober, inspiration och

kontakt hämtas från Gävle o Stockholm. Arrangemanget 

avses bli återkommande. 

213 21. Kökar Röster För att anordna två gemensamma konserter med Rådmansö 1500 1 000

skärgårdskör , den 27 maj på Rådmansö och 

den 1 juli på Kökar. Programmet är delvis gemensamt 

och delvis lokalt präglat. Finland 100 år upp-

märksammas. 



214 22. Ålands Musikinstitutets För att låta en grupp danselever från ÅMI åka 800 Avslag Ändåmålet bedöms falla utanför

Elev- och föräldra till Operahuset i Stockholm för att se en före- stödberättigande verksamhet 

förening u.b.v. ställningav Svansjön. En rundvandring i Perahuset ingår i Resebidrag är inte heller aktuellt

programmet. då gruppen inte har representations-

uppdrag. 

215 23. Det Händer på SottungaFör att anordna en konsert  och bjuda in rockgruppen 1735,2 1 000

Hairyfoot från Raseborg. Konserten ordnas på Strand-

huggets gårdsplan/trädgård i Sottunga gästhamn. 

Evenemanget är gratis.

216 24. PusselFamiljen rf För att ordna en utflykt med föreningens medlemmar 350 Avslag Ändåmålet bedöms falla utanför

på sommarpjäsen "Emil I Lönneberga" samt firande av 25- stödberättigande verksamhet. 

års jubileum med Bentes teater. 

217 25. Sällskapet För att anordna två dansföreställningar "RUDY and How to 6000 4 000 Kulturdelegationen ska framgå som 

do things with romance" som framförs under samma kväll bidragsgivare i samband med marknads-

av 16 nordiska och europeiska dansare, sista veckan i juni. föringen av föreställningarna. 

Samtidsdans. I samarbete med Nordens Institut på Åland. 

Uppförs i Badhuspaviljonen den 28 juni. 

218 26. Hem och skola föreningen För att i samarbete med Yogahuset ordna barnyoga för 1500 Avslag Ändåmålet bedöms falla utanför

vid Ytternäs skola r.f eleverna i syfte att öka deras välbefinnande. stödberättigande verksamhet 

219 27. FiST För att uppföra föreställningen "Locker Room Talk" 3000 Avslag Projektet har genomförts.

Finlandssvenska teatern som ett gästspel i Mariehamns stadsbibliotek

den 1 och 2 april. 

Föreställningen blandar klassisk teater med magi, stand-up 

och drag paketerat av regissören Philipp Stengele. 

220 28. Teater Kuling r.f. För att anordna sommarteater i Mariehamn 7 000 4 000 2 000 utbetalas omgående

För barnen erbjuds "Nasse och hans vänner" och för vuxna  resterande 2 000 € utbetalas

erbjuds Matts Stenlund med "Pojken och carbidlampan" efter inlämnad redovisning 



Föreställningarna uppförs på GE-villans gård, läktare och scen. 

Robert Enckell är vidtalad för 

monolog. Konsert med Emma Klingenberg 

 Tid för spelningar juli- augusti.

221 29. Birdpeople För projektet "Åländsk underjord" med Cecilia Wickström, 9400 4 000 Projektet nyskapande med samarbete över

 Amanda Blomqvist, Jakob Lavonius. fler konstområden.

För att uppföra en audiovisuell liveföreställning utgående Publikt evenemang. 

från aktuell skivinspelning där popmusik, modern konst- Beslutet  beaktar inte ABFs administration.

musik, lyrik och videokonst utgöär en helhet. Föreställningen

skulle urupopföras på Bio Savoy med inbjudna unga åländska

poeter, musiker och konstnärer. 

Prel. datum är 18 augusti. 

222 30. LuvidFilm För projektet "Den Osannolika resan", en dokumentärfilm 10000 BordläggsAnsökan är sänd till filmnämnden för 

för TV och Bio. Tre åländska entreprenörer följs i sin utlåtande. 

ambition att bygga världens första snabbtåg i vakumtunnel,

en Hyperloop. 

223 31. Krigsveteranerna För att högtidlighålla Finlands självständighetsdag den 6.12 5000 Bordläggs Ansökan har inkommit efter ansöknings-

på Åland r.f genom att uppvkata veteranernas minnsesten och därefter och be- tiden 31.1. 2017

ordna en fest i stadshuset till vilken föreningens med- handlas Stöd för Finland 100 år är fördelat. 

lemmar, deras anhöriga samt vänner och andra som vill fira under höstens

republikne Finland. Det vanliga programmet utökas med projektomgång

festtalare, soldatgossar och flicklottor samt lottarörelsen

och krigsbarnen uppmärksamma. Körsång m.m. 

211 497 39 000



Beslut om annonsering av specialunderstöd 





Stöd har tidigare beviljats för samma ända-



Sökande uppmuntras att ordna efterföljande 





Projektet nyskapande med samarbete över

Beslutet  beaktar inte ABFs administration.


