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Dnr 2022 Sökande Syfte Beslut Kommentar 

220 Ålands Projektkör För att öva in och uppföra den lyriska sviten 6 000

Förklädd gud och Vi vandrande själar, den senare 

komponerad av Jack Mattsson. Två konserter 

planeras till den 25 mars 2023. 

I konserten medverkar åländska solister och 

recitatör samt medlemmar ur STHLMs

symfoniorkester. Organist Kaj-Gustav Sandholm.

221 Kumlinge Jaktvårdsförening För att sammanställa en historik om föreningens 5 000

verksamhet. Föreningen är en av de äldsta jakt-

vårdsföreningarna på Åland (80 år).

Historiken ska bl.a. innehålla anekdoter. 

En tillsatt arbetsgrupp arbetar tillsammans med 

en anlitad konsult. 

223 Skeppargården Pellas För projektet Vi minns 100 år av åländsk sjöfart. 1 000

En temakväll/ar med anledning av jubileumsåret 2022. 

En tillbaklablick på åländsk sjöfart, fartyg och familjer

under 100 år. 

En nyskriven monolog uppförs som inledning till 

övrigt program den 13 november 2022

224 Stiftelsen för Sjökvarteret i Tillgänglighetsanpassning av museibyggnaden Avslag 

Mariehamn vid Sjökvarteret. Nytt golv istället för krossgrus, 

ledstråk, audioguide installeras. Förnyad utställning.

225 Teaterföreningen i Mariehamn För att anordna Solveiggalan i stadshuset den Avslag 

12 november 2022. Syftet är att premiera tre



framstående teaterarbetare på Åland. 

Program och underhållning 

226 Uppsala Feministkör För projektet Ljusfält och smältvatten, i samarbete Avslag 

med den åländske poeten Jorun Lavonius. Ett urupp-

förande av bl.a den tonsatta poesin planeras på Åland

under Kristi himmelfärdsdag 2023.

Möjligen kunde konserten spelas in. 

227 Kulturföreningen Katrina För att skapa en "Lisbetakör" som erbjuder fördjupning Avslag

i körsjungandet, både enskilt och i grupp, 3 tillfällen.

Sluttanken är att bilda en kammarkör med 

musikaliska ambitioner, ca 15 st, under ledning av

Pipsa Juslin. 

229 Teaterföreningen Kuling För att göra en spelfilm, 30 minuter, under namnet 10 000

Skuld och som bygger på ett originalmanus av 

Marc Svahnström.

Föreställningen har tidigare turnerat på Åland och

i Finland efter ett uruppförande i Norge. 

230 Miniatyrstadens Vänner För projektet den virtuella modellstaden. Syftet är att 3000

få till en pedagogisk multimedial presentation av modellstaden

i Mariehamn. Därutöver vill föreningen tillgängliggöra 

jubileumsutställningen "Hur såg livet ut i Mariehamn 

för 100 år sedan?"

25 000


