Fördelning av projektunderstöd I/II 2018
KUD
KUD
2018/80

Sökande

Information
För att tredje året i rad den 29-30.6.2018
1. Träffpunkt Ungdom ordna musikfestivalen Down by the sauna på
r.f
Pub Bastun i Mariehamn. Åländska förmågor och nordiska
artister. Festivalen vill locka en bred publik.

Bilaga 1 av den
24 april 2018
Ansökt
2 000

Beslut

2000

2. Kökars
marthaförening

För att uppmärksamma självstyrelsedagen den 9 juni i
"Minnenas och sinnenas" trädgård som Marthorna håller på
att anlägga vid äldreboendet Sommarängen på Kökar.
Allmänheten bjuds på kaffe och tårtbuffé. Kulturbyrån har
efterfrågat ev. program!

KUD
2018/106

3. Ålands Projektkör
rf

För att arrangera konserten "A tribute to Elvis" i april 2019 då
kören firar sitt 10-års jubileum. Dirigent och producent
Johanna Grüssner, kapellmästare Michael Ottosson med
10 000
professionella musiker från FIN, SE o ÅL. Repetitioner
startar under våren 2018.

5 000

KUD
2018/115

4. Garantiföreningen
för Matsmårs r.f.

För att fira självstyrelsedagen den 9 juni med program
bestående av välkomst- och festtal, flagghissning, sång- och
musik samt servering.

900

5. LAMORI

För att framställa ett nytt musikalbum med nio nya musikspår
för att öka kännedom om bandet internationellt och på Åland,
Sverige och Finland. Skivan släpps och trycks på CD med sk. 5 000
standard jewel case fodral i ca 1300 exemplar och i digital
form.

KUD
2018/97

KUD
2018/167

300

900

300

3 000

1

KUD
2018/169

KUD
2018/170

KUD
2018/171

KUD
2018/173

6. TAIR

För projektet "Mångkulturella Åland i folkdräkter". Vill visa
hur alla 100 olika nationaliteter som bor på Åland är unika
och olika, genom att visa dräkter med sina traditioner, kultur 5 105
och historia. Utställningen planeras visas på Ålands museum
våren 2019.

7. Performance om
mänskliga &
HBTQI rättigheter

För att skapa en ny konstformshelhet för skolorna.
Performance om mänskliga & HBTQI
rättigheter, samt #metoo.
Boryana Ivanova scenartist, Alexandra Sjöblom elddansare,
dramaterapi, Elin Manselin musiker. Planeras uppföras i
skolorna från april 2018.

8. Textil 3D

För tredimensionell skulptur i stickning i
stickfabriken Fiskarens Fru, Lappo.
Ett projekt i skulptur textil konstnärlig gestaltning med
stickning som
19 000
metod. Vill utveckla digital teknik för stickning. Målet är en
utställning lokalt i skärgården och Mariehamn m.m. samt 5-8
workshops med deltagare från Lappo och Björkö.

9. Skärgårdsteaterns
Väl r.f.

6 000

För projektet "Skäriboken"- en bok om Skärgårdsteaterns
verksamhet under fem decennier. En kringresande
professionell teater som rest omkring i den finska skärgården 2 000
med föreställningar. Boken består av intervjuer, essäer och
återblickar.

2 000

3 500

5 000

Avslag

Avslaget
motiveras av
att
delegationen
väljer att
stödja
Skärgårdsteat
erns ansökan
för turné.
2

KUD
2018/174

För barn- och ungdomsverksamhet vid Kökar Museum som
10. Kökar
belyser Kökars historia. Naturen
hembygdsföreningr. omkring är omväxlande och lämpar sig väl för natur3 000
f
stigar som berättar om Kökars natur och livshistoria. Sjövett
med bl.a. roddning.

KUD
2018/175

För att arrangera Kulturkarnevalen i syfte att främja konst och
kultur bland unga på svenska och erbjuda deltagarna
11. Föreningen
möjlighet att prova på olika kulturuttryck. Evenemanget är
4 000
Kulturkarnevalen rf återkommande och hålls 2018 i Mariehamn i november i år.
25 labb planeras. Kulturbyrån har efterfrågat lokal
samarbetspartner.

KUD
2018/176

För att fira självstyrelsedagen den 9 juni, traditionsenligt vid
12. Kastelholmsnejdens
Jan Karlsgården. Tal, sång, musik och folkdans samt kaffe
2 000
byalag r.f
vid Smakbyn där Du rackarna uppträder

KUD
2018/177

För att genomföra del II av arbetet med föreställningen "Gå ut
och var glad din jävel!". Ansökan omfattar det praktiska
arbetet som rekvisita, scenografi och marknadsföring. I
8 500
augusti inleds repetitioner på Åland. Premiär i oktober på Bio
Savoy därefter turné 2019.

13. Krisgruppen c/o
Marika Sundqvist

Avslag

Avslaget
motiveras av
att föreningen
beviljats ett
verksamhetsu
nderstöd inom
vilket
aktiviteterna
bör kunna
genomföras.

Bordläggs!

2 000

4 000

3

14. Ålands Natur och
Miljö rf

För att ordna en fototävling med temat välmående i naturen
och därigenom
skapa eftertanke och en känsla. Villskapa uppmärksamhet kri 1 600
ng det som är runtikring oss genom en fototävling, där
utvalda fotografier ställs ut och sedan doneras till ÅHS.

KUD
2018/179

15. Sälskärs Fyr rf.

För att uppmärksamma fyren Sälskärs 150 års jubileum, dels
genom en mottagning på Ålands Sjöfartsmuseum och middag
på Nautical. Under mottagningen hålls ett föredrag om
18 000
Sälskär och en barn/ungdomsbok ges ut. Sökt stöd ska
bekosta mottagning och tryckning.

KUD
2018/180

16. Ukulele och vinyl

För att med projektet Ukulele och vinyl besöka och uppträda
2 400
på åländska äldreboenden. Ukuleleorkester samt skivspelare.

KUD
2018/178

KUD
2018/181

17. Emmaus Åland r.f

För att i samband med kulturnatten 2018 ordna en två dagar
lång festival med fokus på hur vi kan bygga ett hållbart
samhälle. Fokus ligger bl.a. på
empowerment, mänskliga rättigheter, social
hållbarhet, integration och förändringsarbete. Workshops,
musik, dans m.m.

Avslag

3 000

Stödet skall
bekosta
tryckningen
av boken.

1 500

Avslag

1 500

Avslaget
motiveras av
att föreningen
erhållit ett
verksamhetsu
nderstöd inom
vilket
projektet bör
kunna
genomföras.

Avslaget
motiveras
med att
föreningen har
beviljats
verksamhetsu
nderstöd om
5 000 euro i
vilken
kulturnatten
ingår.
4

KUD
2018/182

För att med Skärgårdsteatern turnera med föreställningen
Kung UBU. Föreställningen planeras uppföras i Lappo,
18. Skärgårdsteatern r.f.
Kökar, Geta, Finström och ev. Vårdö under perioden 26.622.7.2018.

3 000

KUD
2018/183

För dansföreställningen "Kånken", en utomhusföreställning
med premiär och efterföljande föreställningar på Åland,
19. Holmström & Raar Mariehamn och Sund, ca 4 st under perioden augustiseptember. Gripande och rå men känslig duett om det
förflutna, om framtidsutmaningar och om nuets verklighet.

5 000

3 000

För att ordna ett sommarläger, dagtid, för barn och ungdomar
mellan 10 och 16 år från hela Åland, där de får
lära sig grunderna i programmering och
4 390
får använda sig av sina kunskaper i ett avslutande
kreativt projekt. Föreläsare och workshop planeras.

3 000

KUD
2018/184

20. Kodarklubben rf

KUD
2018/185

För att under det nordiska arrangemanget ReGeneration 2030
21. Nordens Institut på Summit samla deltagare att tillsammans göra en
Åland muralmålning som symboliserar visionen och vägen mot ett 4 000
Regeneration 2030 hållbart Norden och Östersjöregion. Målningen görs på
Emmaus utomhusvägg.

KUD
2018/186

Traktorklubben planerar att inviga museet med
22. Ålands
jordbruksmaskiner- och redskap i Jomala lantbrukscentrum i
Veterantraktorklubb
10 000
samband med att klubben blir 10 år. Invigningen firas med
rf.
program samt servering för allmänheten.

2 500

Avslag

Avslaget
motiveras av
att projektet
stöds av LR
(20 000 euro)

Bordläggs

5

23. Ålands
konstförening r.f.

För kulturprojektet Språk
genom konst, ett integrationsprojekt. Olika workshops i
samarbete med särskilt utvalda konstnärer från föreningarna- 2 370
Bild & Formskolan, Ålands Konstförening, Fotoklubben
Obscura och Ålands Slöjd & Konsthantverk och inflyttade.

2 370

24. Ålands
Biodlarförening rf

Ålands Biodlarförening vill tillsammans med Ålands
Frimärkssamlar- föreningen, Ålands Post och
Svenska Bifrimärkesklubben i Örebro visa en
1 000
helt unik samling bifrimärken för allmänheten i anslutning till
Ålands Posts frimärksutgivning den 28 maj.

500

25. Stiftelsen Ålands
fredsinstitut

För att fira självstyrelsedagen den 9 juni med program såsom
musik och frågesport samt servering på torget i Mariehamn. I
år introducerar man boklådor med böcker om Åland och
6 972
Ålandsexemplet på svenska, engelska, ryska och finska som
fredsinstitutet tar fram under våren 2018.

5 000

KUD
2018/190

26. Garantiföreningen
för Matsmårs r.f.

För att anordna Hummersödagen. Föredrag, guidade
rundvandringar i byn, konsert och andakt i bönehuset.
Vernissage av sommarens utställare, lek- och skattjakt för
barn samt servering med mera.

KUD
2018/191

För jazzprojektet Windjammerns barnSyltorkestern,
på Åland med omnejd. Interaktiva
27. Arbetsgruppen för
föreställningar i skolor och på daghem, öppna
Windjammerns barn
jam för barn och ungdom samt seglats till Herräng Dance
Camp. Kommentar: Föreningen har en Leaderansökan

KUD
2018/187

KUD
2018/188

KUD
2018/189

1 750

1 000

15 000
3 000

6

inlämnad. Föreningen får inkomma med en reviderad plan
innan understöd utbetalas.
För projektet "Musikaliska porträtt",
en konsert med musik för
violin och piano av kvinnliga kompositörer i
2 481
kombination med en kort skildring av deras liv. Två konserter
planeras på Åland.

KUD
2018/192

28. Duo
Ponthin/Sjöstedt

KUD
2018/193

För en specialutställning om Mariehamns historiska
trädgårdar som ställs ut i Mariehamnsmuseet den 1.6 29. Mariehamns gröna
15.09.2018. Produktion av 12
kulturarv
informationstavlor med text och bild, ett bildspel som
kontinuerligt visas under utställningstiden samt vernissage.

KUD
2018/194

För att producera en dokumentärfilm ”Klingande skär” om
livet i skärgården, Utö, Aspö, Jurmo och Kökar och om
30. Arbetsgrupp Pentti
musiktraditionen. På Kökar ämnar man filma prästgården.
Teirikari
Musiken och kyrkan spelar en väsentlig roll, i musiken hörs
bl.a. tongångar från franciskanermunkarnas tid.

9 170

20 000

KUD
2018/195

31. Arbetsgrupp No
Title

För en perfomanceföreställning som kombinerar dans, konst
och ljud m.m. och som utgår från årets gång med högtider
5 000
och vardag och som kan upplevas som en dialog gällande
konstnärernas relation.

KUD
2018/196

32. Trio tidig
Beethoven

För projektet "Tidig Beethoven"
en ensemble som består av Lydia
Eriksson (cello), Zaida Ponthin (violin) och Martin

2 000

3 000

Ansökan
överförs att
behandlas
med stöd ur
filmfonden.

3 000

3 000
2 500
7

Högstrand (piano) som planerar repetera och framföra musik
av den tidige Beethoven. 4 konserter planeras uppföras i bl.a.
åländska kyrkor

KUD
2018/148

33. Arbetsgrupp
Gabriel Sydänvirta

Bordlagd ansökan: För projektet "Contact Voyage-Dansande skärgård" ett
projekt med danskonstnärerna Gabriel och ElinMaria Andersson
omfattande dans-verkstäder för barn, interaktiva dansföreställningar
6 337 och
fältstudier. Bl.a. följande platser kommer att besökas Lappo,
Sottunga och Kökar.
189 275

3000

66070
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