
 
 
 Fréttatilkynning 22.5.2015: 
  

Menningarsjóður Íslands og Finnlands 
 

Úthlutun framlaga og styrkja fyrir seinni hluta ársins 2015 og fyrri hluta ársins 2016. 
 

Stjórn menningarjóðs Íslands og Finnlands kom saman 11. maí 2015 í Esbo í Finnlandi og tók ákvörðun um 
úthlutun styrkja og framlaga fyrir seinni helming ársins 2015 og fyrri hluta ársins 2016.  
Alls bárust 84 umsóknir frá Íslandi og Finnlandi. Stjórnin ákvað að úthluta framlögum og styrkjum fyrir samtals 
20.000 Evrur. Í stjórn sjóðsins sitja Ann Sandelin fil.mag. (formaður), Petri Sakari hljómsveitarstjóri, Eiríkur 
Þorláksson sérfræðingur og Greipur Gíslason verkefnastjóri. Starfsmaður sjóðsins er Gunvor Kronman 
forstöðumaður Hanaholmen.   
 
Styrkir: 
 
Ferða- og tengslastyrkir: 
Arbetsgrupp Viikinkejä ja hakkapeliittoja, Kuopio,  1 000 Evrur  

Ferðastyrkur til að taka þátt í máþingi um nýjungar og menningarviðburðum sem 
haldið verður í Reykjavík fyrir finnskt og íslenskt starfsfólk á menningarsviðinu.  

 
Íslenska vitafélagið - félag um íslenska strandmenningu, Reykjavik,  1 000 Evrur  

Ferðastyrkur til að taka þátt í ”Nordisk kunstkulturfestival” í Mariehamn á 
Álandseyjum og kynna hefðbundnar íslenskar síldveiðar.  

 
 
Bókmenntir og fjölmiðlar:  
Ekenässällskapet r.f., Ekenäs,  1 000 Evrur  

Ferðastyrkur til að bjóða þremur íslenskum rithöfundum til þátttöku í  ”Bokkalaset” 
í Ekenäs.  

 
Föreningen Granskaren rf., Åbo,  500 Evrur  

Ferðastyrkur til að bjóða Sveini Yngva Egilssyni prófessor að halda fyrirlestra um 
bókmenntir í Åbo og til að birta síðan fyrirlestrana í tímaritinu Finsk Tidskrift.  

 
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry, Lahtis,  500 Evrur  

Ferðastyrkur til að bjóða íslenska rithöfundinum Eiríki Erni Norðdahl á alþjóðlegt 
rithöfundaþing í Lahtis.  

 
Reykjavík International Literary Festival, Reykjavík,  500 Evrur  

Ferðastyrkur til að bjóða finnska rithöfundinum Katja Kettu að halda upplestur og 
veita viðtöl á bókmenntahátíðinni „Bókmenntahátíð í Reykjavík“.  

 
 
Vísindi:  
Halonen Marko, doktorsnemi, Ojakkala,  500 Evrur  

Ferðastyrkur til að stunda rannsóknir á handritum við Þjóðskjalasafn Íslands og 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn vegna doktorsrannsókna í almennri 
sagnfræði.  

 
 



Husgafvel Roope, verkefnisstjóri, Finby,  500 Evrur  
Til að skipuleggja, sem meðlimur „CleanTech-gruppen“ við Aalto-háskólann, 
ráðstefnu og vinnustofur um tækni á sviði umhverfismála við umhverfis- og 
byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands.  

 
 
Tónlist  
Hópurinn Árstíðir, Reykjavík,  1 000 Evrur  

Til að skipuleggja, ásamt þremur finnskum strengjahljóðfæraleikurum, norræna 
tónleikaferð sem lýkur með tónleikum í Helsinki.  

 
Hópurinn Trio-Colore, Seltjarnarnes,  1 000 Evrur  

Til að flytja alþýðutónlistarverkið "Land of Dreams - Iceland in Song" m.a. í  
Tempelplatsens-kirkju í Helsinki.  

 
Fält Anna, tónlistarmaður, Malmö,  500 Evrur  

Til að skipuleggja sem boðsgestur tónleikaferð á Íslandi og flytja rúnasöng m.a. á 
tónlistarhátíðinni "VAKA Folk" á Akureyri og hefja samstarfsverkefni með 
alþýðutónlistarfólki á staðnum.  

 
Kulturföreningen Katrina r.f., Mariehamn,  1 000 Evrur  

Til að flytja óperuna í Reykjavík sem hluta af Listahátíð í Reykjavík ásamt því að 
halda vinnustofur fyrir unga óperusöngvara og tónlistarmenn í sambandi við 
flutning óperunnar.  

 
Raskinen-Granqvist, Kouvola,  750 Evrur  

Til að taka sem gestur þátt í tónlistarhátíðinni "VAKA Folk" á Akureyri með 
tónleikum og vinnustofu.  

 
Reykholt Chamber Music Festival, Reykjavik,  500 Evrur  

Til að bjóða finnska lágfiðluleikaranum Atte Kilpeläinen að koma fram á 
kammermúsíkhátíðinni „Reykholtshátíð“ á Íslandi.  

 
 
Sviðslistir, kvikmyndir:  
Komulainen Matti, blaðamaður/ljósmyndari, Åbo,  500 Evrur  

Ferðastyrkur til að fara til Íslands til að vinna að samstarfsverkefni milli 
Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og Egentliga Finlands Filmcentrum.  

 
Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry, Lahtis,  1 000 Evrur  

Til að sýna íslenskar barna- og unglingamyndir á kvikmyndahátíðinni "Hyvää 
naapureista!" i Lahtis.  

 
Q-teatteri ry/Baltic Circle, Helsingfors,  1 000 Evrur  

Til að bjóða danshöfundinum Margréti Söru Guðjónsdóttur og sýningu hennar 
"Blind Spotting" til nútímaleikhúshátíðarinnar "Baltic Circle" í Helsingfors.  

 
Sodankylän elokuvafestivaali ry, Helsingfors,  500 Evrur  

Til að bjóða íslenskum kvikmyndaleikstjóra, Degi Kára, á kvikmyndahátíðina 
"Sodankylän elokuvajuhlat".  

 
Tampereen elokuvajuhlat, Tammerfors,  500 Evrur  

Til að bjóða íslenskum kvikmyndaleikstjóra, Rúnari Rúnarssyni, að halda vinnustofu 
og sýna stuttmyndir hans á kvikmyndahátíðinni í i Tammerfors.  

 
 
 



Tutkivan teatterityön keskus/ Tampereen yliopisto, Tammerfors,  750 Evrur  
Til að taka þátt í íslensku leiklistarhátíðinni „Lókal“ í Reykjavík ásamt fulltrúa 
Tampereen Teatterikesä, sem hluta af norræna verkefninu "Theatre & New 
Technology".  

 
Valkea kääpiö ry, Seinäjoki,  500 Evrur  

Til að vinna með íslenska tónskáldinu Karolínu Eiriksdóttur og Seinäjoki 
stadsorkester að því að skapa verk fyrir dans- og tónlistarhátíðina "Helmifestivaali" í 
Seinäjoki.  

 
 
Myndlist:  
Arbetsgrupp Krappala-Miettinen, Åbo,  750 Evrur  

Til að vinna með íslenskum listamönnum að undirbúningi og flutningi gjörningsins 
og innsetningarinnar "Filosofinen puutarha" sem hluta af listahátíðinni „Listasumar 
á Akureyri“ á Akureyri.  

 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Esbo,  750 Evrur  

Til að ferðast til Reykjavíkur og velja íslenska listamenn til þátttöku í sýningu 
norræna hönnunarverkefnisins "För modets skull".  

 
Manninen Tuomo, ljósmyndari, Helsingfors,  500 Evrur  

Til að ferðast til Vestmannaeyja á Íslandi til að ljósmynda fyrir ljósmynda- og 
margmiðlunarsýningu um íbúa eyja og skerjagarða á Norðurlöndunum.  

 
Oulun Sarjakuvaseura ry, Uleåborg,  750 Evrur  

Til að bjóða íslenskum fyrirlesurum og gestum til alþjóðlegs málþings um 
myndasögur sem verður haldið í Uleåborg.  

 
Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå, Borgå,  1 000 Evrur  

Til að skipuleggja ferð til Reykjavíkur fyrir stýrihóp Borgå þríæringsins á vegum 
Evrópuverkefnisins "Luova Evruroppa".  
 

Suomen Muotoilukasvatusseura ry, Helsingfors,  750 Evrur  
Til að halda vinnustofur um rýjateppi í Norræna húsinu í Reykjavík sem hluta af 
hönnunarhátíðinni „Hönnunarmars“ sem fram fer í Reykjavík.  

 
Suomen sarjakuvaseura ry, Helsingfors,  500 Evrur  

Til að bjóða íslenska myndasöguhöfundinum Bjarna Hinrikssyni á myndasöguhátíð í 
Helsingfors.  
 
 

Nánari upplýsingar veitir:  
Skrifstofa Menningarsjóðs Íslands og Finnlands  
Hanaholmen – menningarmiðstöð fyrir Svíþjóð og Finnland, Hanaholmsstranden 5,  
02100 Esbo, sími +358 (0)9 435 020, e-póstur: fonderna@hanaholmen.fi 


