
Fördelning av stöd pga av coronakrisen, Bilaga 1 av den 7.5.2020 

Område Sökande Syfte Beslut 
Teater 

217 1. Nicklas Lantz Redovisar  inkomstbortfall. 4 000

Är yrkesverksam på heltid som

skådespelare, regissör, musiker och artist.

Planerad verksamhet; Kejsaren av Portugallien 

musik, högläsning, monolog m.m. 

188 2. Arn-Henrik Blomqvist Inkomstbortfall i samband med Cirkus Cyrano 4 000

Skriver en ny revy "I väntan på cirkusen"...

242 3. Marc Svahnström Redogör för inkomstbortfall p.a inställda uppdrag. 4 000

Vill utveckla nya manuskript  bl.a för en pjäs om drogberoende.

Ytterligare förberedelser för tv-produktion. 

263 6. Teater Alandica Redogör för avbrott i verksamheten. "Ett dockhem" som avslutades tidigare 5 000

än planerat.  "Grease" som senareläggs men vars rättighetskostnader ersatts

samt ytterligare kommande kostnader. Föreställningarna avses uppföras senare. 

268 7. Lumparlab teaterförening Redogör för avbrott i verksamheten. Som till stor del baserar sig 2 500

på internationella samarbeten och workshops. 

Vill utveckla innehållet för kommande kursverksamhet genom att 

digitalt förmedla videobaserad skådespelarträning i röst och rörelse. 

Konst/konsthantverk

219 9. Ulrika Kjeldsen Arbetar med skulptur med fokus på metallarbete 5 000

och gjutning. Har varit tvungen att avbryta lärlings-

stipendium i Sverige pg.a. corona. 

Vill utveckla konstnärsskap samt konstruera ett 



mobilt gjuteri, lämpligt för småskalig bronsgjutning. 

218 10. Kjell Ekström Redovisar avbokningar av uppdrag. 5 000

Vill uppdatera och iordningställa sin hemsida med bl.a.

försäljningsgalleri. Sluföra påbörjad produktion för planerad 

utställning 2021. Manusarbete. 

241 14. Marcus Boman Redogör för inställt arbete. 4 000

Vill förverkliga konstnärliga projekt bl.a. Fotografering för en 

kommande utställning, bokprojekt samt fotografiska  illustrationer 

med mera. 

254 15. Johanna Brådd och "Oss emellan-havet", ett fotografiskt samarbete mellan fotokonstnärerna. 2500 till Johanna Brådd 

Ninnie Schröder En fotokonstnärlig brevväxling mellan de båda på varsin sida om 

Östersjön. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete som nu 

måste ta andra former. Resultat förväntas bli en mobil fotokonstskulptur.

18. Jonas Wilén Vill producera och ta fram underlag för ett pedagogiskt undervisnings- 4 500

och Lucas Åsbacka material i bildkonst för årskurserna 4-9. 3X45 minuters video-lektioner 4 500

med Jonas som handledare. Kontakt till förlag för läromedel tas. 

Samarbete med Kreativa kids-projektet föreslås. 

214 19. Judy Kuitunen Redogör för inkomstbortfall p.g.a. Lägre försäljning samt avbokade 3 500

besök. Vill göra en enkel webb-shop för att sälja sitt hantverk. 

Söker för utveckling av konsthantverk. 

271 20. Anna Sundblom Redovisar avbrott i inkomster Bordläggs 

med anledning av avbrutna Mediskurser. Sent inkommen.

21. Cajsa Borgström Redogör för inkomstbortfall. Bordläggs 

Vill genomföra en virtuell fotoutställning bestående av en porträtt-

serie av ålänningar. Det webbbaserade galleriet medger andra

 konstnärers utställningsmöjlighet . Inkom efter utsatt klockslag.



Föreningar 

230 22. Önningeby hembygdsförening Redovisar avbrott i verksamheten, avbokade museibesök och övriga 3 500

inplanerade aktiviteter.

Vill digitalisera konstsamlingen samt sommarutställningar. Guidad visning 

av museet digitalt. Produktion av informationsskyltar. 

23. Kökarkultur Föreningen redovisar avbrott i verksamheten pg.a inställda vistelser. 1 500

Ansöker om stöd för att ersätta uteblivna hyror. 

Sång- och musik 

237 24. Jenny Carlstedt Redogör för avbokade uppdrag och förlorad inkomst.  4 000

Vill förbereda sig inför höstens arbete med Tristan och Isolde

konsertant med Helsingfors stadsorkester. Instudering m.m.

Ytterligare planeras en presentationsvideo över befintlig Sibelius-

konsert.

233 27. Anton Johansson Redogör för inställda evenemang och inkomstbortfall. 2 000

Utvecklar nya koncept och projekt som fungerar digitalt. Vill omforma 

sin verksamhet, fortsätta utveckla artistisk vision och befintliga projekt. 

Spela in och distribuera live-sessions m.m. Omfattande ansökan.

220 28. Ella Grüssner C-M Redovisar inkomstbortfall, både individuellt och som gruppmedlem 1 000

Stödet ska bidra till förverkligande av idéerna 

kring framtida alternativa sätt att nå ut till en 

publik. 

236 29. Johan Henriksson Redovisar inställda spelningar. Vill framställa ett andra album med 2 000

sitt elektroniska projekt "Skärgårdsdoktorn" med syntbaserad musik 

som anknyter till den åländska skärgården. Samarbeten med åländska musiker. 

204 30. Greta Sundström Redogör för inställda speljobb. Kommer att öva in musik för kommande 3 500

engagemang. 



239 31. Markus Helander Redogör för aktuella avbokningar. 2 000

Söker stöd för fortsatt komponerande samt inspelning av nyskriven musik. 

247 32. Catherine Frisk Grönberg Redovisar inkomstbortfall som frilanspedagog och musiker m.m. 5 000

Vill arbeta med musikaliska streamade produktioner, digitalundervisning 

instudering av musikmaterial samt produktion av nytt läromaterial för

sångstuderanden. 

248 33. Axel Jonsson Redogör för inkomstbortfall i samband med festival samt DJ-spelningar. 2 000

Vill planera och arrangera en  TV-sänd konsert från Stockholm  med åländska 

musiker som tolkar Cronoakrisen och det nya gränslandet. 

250 34. Tomas Tornefjell Redogör för avbrott i sin verksamhet som frilansande musiker samt inom 2 000

media. Vill göra en satsning på en podcast

i fem delar med musikens bygstenar. Tar fasta på grundkunskaper

inom pop, rock och jazz. 

253 35. Total Entertainment Redogör för avbrott i verksamheten som ledare för en musikgrupp 298

Torbjörn Engman elever.

Grupp 

221 39. Henrik Forsell Redovisar avbokningar 2 000

Stödet ska bidra till förverkligande av idéerna 

kring framtida alternativa sätt att nå ut till en 

publik. Musik bandas med ljud och bild och publiceras digitalt. 

229 40. Arbetsgrupp "Falcons" Vill sammanföra några av Ålands musiker för en konsert som live 2 000

streamas i juni. Medlemmarna i bandet har drabbats av avbrott i 

spelningar.

259 44. Ann-Erica Dunder Dunderdansen redogör för avbrott i verksamheten och förlorade 10 000

intäkter. Hyran för lokal är en stor utgiftspost. 



Litteratur och media 

222 45. Marcus Wallén Författare och frilansjournalist 2 000

Redovisar inkomstbortfall, inställda föreläsningar/ föredrag 

samt krönikor.

Söker stöd till två nya böcker ett  romanprojekt och en faktabok.  

231 47. Zandra Lundberg Redovisar inkomstbortfall iför planerad kulturuppdrag. 2 000

Vill sammanställa en bokversion av föreställningen "Gå ut och var glad..."

240 48. Ove Andersson Enskild näringsidkare, evenemangsplanerare. Redogör för påverkan Bordläggs 

av uppdrag som är osäkra samt uteblivna kommunikationsuppdrag. 

Vill utveckla kulturkoncept och planera kulturevenemang. 

243 49. Norah Lång Redovisar inkomstbortfall 3 000

Planerar sammanställa en dokumentärfilm om ungdomskulturen i 

Mariehamn, "Känn ingen skam för mig Mariehamn". Visas på digital plattform

men även senare under t.ex under Verafestivalen. 

261 51. Matilda Nordberg Redogör för inkomstbortfall. 2 400

Vill skapa en podcast för högstadielever på Åland , med inriktning på litteratur.

Ska fungera som en läsfrämjande insats. 

262 53. Göran Stenius Redogör för avbrott i verksamheten med anledning av inställda evenemang. Bordläggs

Vill utveckla verksamheter som riktar sig en mindre publik, enligt 

rekommendationer. Livestream på nätet, produktion av kulturevenemang, 

inspelning och dokumentation m.m. 

210 54. Carina Sommarström Redögör för avbrott i verksamheten. Sökt stöd ska bl.a. bekosta Bordläggs 

uppträdanden på nätet livestreaming samt marknadsföring

186 55. Zevents Förslag på digitalt förmedlade kulturaktiviteter under Bordläggs



coronapandemin. Totalt 9 tillfällen, ljud, ljus, teknik, personal,

hyra och artister. 

Matkultur 

223 56. Michael Björklund Redogör för avbokningar av kurser, gästpel m.m. 5 000

"Mickes mat" vill producera matlagningstips som publiceras på nätet. 

Pedagogik 

258 59. Jennie Elevall Redogör för inkomstbortfall med anledning av avbrutna uppdrag 2000

Vill bl.a. skapa alster i naturmaterial,  

främst träarbeten till försäljning. Vill också förbättra

synligheten för sin verksamhet på online. 

Kulturarv, Övrigt 

244 61. Emmaus Pg.a lägre försäljningsintäkter påverkas den självfinansierade delen 2 000

av evenemanget Emmausfestivalen negativt varför externa medel behövs 

i högre grad.

Det finns ett utökat behov av att använda digitala plattformar 

för att nå så många som möjligt. 

246 62. Nybonds i Krogstad Föreningen redogör för avbrott i verksamheten bl.a. Senarelagd öppning 3 770

av museet. Caféverksamhet, kurser och loppisförsäljning. 

Stödet ska kompensera inkomstbortfallet. 

260 63. Stiftelsen Sjökvarteret Redogör för avbrott i verksamheten. Samtliga evenemang under våren är 8 000

inställda. Tjärmarknad, Åland grönskar, ev. Ålands Sjödagar. 

Stödet är tänkt att användas för bl.a.  förberedelser inför Tall Ships race. 

Föreningen har ej erhållit verksamhetsunderstöd 2020. 

212 64. Garantiföreningen Matsmårs Redogör för avbrott i verksamheten samt ett inkomstbortfall. 1 000

Tidigare angivna projekt såsom inköp av utrustning för digital guidning .

269 65. Stiftelsen Emelia Redogör för inkomstbortfall med anledning av inställda publika 3 500



evenemang i Sjökvarteret. Vill förstärka den digitala närvaron 

för att synliggöra och informera om skeppsbygget lokalt och 

internationellt. 

125 986 euro


