
Fördelning av stöd för Åland 100 evenemang 

ÄrendenummerSökande Syfte Beslut 

KUD

 2022/201 Policylabbet 100 år av självstyrelse-100 kvinnor för jämställt 1 500

Granit beslutsfattande. För att skapa en gemensam databas

där man samlar artiklar och inspiration för att öka mångfalden 

inom beslutsfattande. Ge borta-ålänningar en möjlighet att 

vara delaktiga i samhällsutvecklingen på Åland.

2022/199 Kastelholmsnejdens För att fira självstyrelsefirandet med program på Jan Karslgården. 3 000

 Byalag Sång, dans och musik samt inbjuden festtalare som berättar om Åland

 100 med historiskt perspektiv. Servering och underhållning. 

2022/173 Ove Andersson För att dramatisera och skriva manus för scenteater 3 000

TVÅ från utifrån de åländska barnböckerna om "Kollorna".

den 24.3 Målgrupp för föreställningen är barn i åldern 2-9 år.

Först ut är boken Kollorna och plättjuven, pjäsen

planeras vara klar för uppsättning sommaren 2022

och vara en del av Åland 100 firandet. 

2022/197 Ålands Fria Kollorna blir barnteater. Uppsättning och produktion av en scenföreställning 7000

Teatergrupp  utgående från den åländska barnboken "Kollorna & Plättjuven"" av 

Ann-Christin Waller och Anni Wikberg

Pjäsen kan uppföras under förutsättning att kulturstipenbdium beviljas. 

Från 3 år och uppåt. Yngre och äldre skådespelare angageras. 

2022/196 Nordic För att ordna ett seminarium/tjärträff på Åland den 19-21.10.2022. 1 000

Tar Network Seminariet riktar sig till producenter, distributörer, hantverkare, antikvariska 

myndigheter, övriga aktörer inom kulturmiljövård, beställarorganisationer

och alla andra med ett intresse för tjära.

Ett specialområde för i år är den maritima användningen av tjära som är 



mycket relevant för de åländska förhållandena.

2022/195 Art of Living Stafettvandring längst S:t Olavs leden från Nyslott till Jomala med fest mässa och 2 400

 by Tabita meditativ konsert i Jomala kyrka

Som en festlig avslutning på vandringen bjuds ålänningar och medvandrare från 

Finland till en konsert i Jomala Kyrka med temat "100 år av egensinne", vatten 

som är temat för vandringen och tonsättningar av Valdemar Nyman.

2022/194 Mareld Mareldarnas natt. Projektet genomförs i form av en klubbkväll 4 000

med framföranden från åländska elektroniska musiker på fartyget Sunnan II 

såsom en upptakt till århundradets självstyrelsedagsfirande

På två mindre scener kan publiken ta del av ett varierat utbud av både 

väletablerade och oetablerade musiker och konstnärer; både bredd och spets

 i den åländska elektroniska musikscenen visas

2022/137 Skärgårdsturnéns För att hålla premiären av skärgårdsturnén på Carlsro 3 000

arbetsgrupp på Föglö den 18 juli -22. Sökt bidrag ska i första hand 

på Åland täcka omkostnaderna för evenemanget. Artistarvoden

TVÅ från beräknas kunna ersättas med biljettintäkter. 

den 24.3 Ytterligare en konsert planeras hållas i Mariehamn

den 19 juli. 

2022/193 Skärgårds- Turnén bjuder in publik, artister och musiker tillskärgården för en konsert 2 500

turnén i två akter med flera av Sveriges mest folkkära musiker och 

på Åland lokala artister också. Konserten hålls på Pommernkajen. 

Vi vill vara en del av Åland 100 och även återkomma 2023.

NIPÅ hjälper med marknadsföringen och Åländska artister.

2022/192 Teater Ofelia Shakespeare på Lilla holmen 4 000

Spela 5-6 föreställningar av William Shakespeare´s 2 akters komedi utomhus 

på Lilla holmen för andra året. Målgruppen är alla åldrar. Helt fri entré.

2022/191 SKUNK Åland 100 år - skärgårdsungdomar möts



skärgårdsungdomarnas Vill samla ungdomarna på högstadierna för att en dag i maj/juni tillsammans 6 000

intresseorganisation fira Åland 100 år genom kreativa workshops, uppträdanden och en festlig 

buffélunch med tårta som avslutning.

2022/190 ABF-Åland Åland 100 år i mormors trädgård - Mötesplats för kultur, hantverk och samtal 3 000

Arbetarnas Att fira Åland 100 år med fokus på mångkultur, skapande, kultur och glädje. 

bildningsförbund Att skapa en mötesplats för kreativitet, kultur och samtal tillfällen att 

lära känna nya människor och bygga nätverk. Fem öppna kvällar.

Temana variera vår plan är att starta med en ukrainsk kväll, sedan 

följer en kväll på temat åländsk midsommar och därefter en italiensk

2022/188 Järsö-Nåtö ungdoms- För att ordna en utflykt till Nyhamns minnesmärke som rests till 500

och hembygdsförening r.f.minnet av krigets offer. Projektet sker i samarbete med

Krigsveteranerna på Åland r.f. och Ålands Natur och Miljö r.f:s s kampanj

 Städa Åland.

2022/187 Kulturföreningen Barnasinne

 Katrina För att skapa ett program om självstyrelsen för barn med barn. Under de 16 000

100 år Åland haft självstyrelse har barns uppväxtvillkor och synen 

på barn förändrats mycket.

Hur uppfattade barn återföreningskampen ? Vad tänkte barnen

när Åland fick självstyrelse? Och hur har barnen på Åland upplevt 

självstyrelsen under skiftande politiska förhållanden?

Sång och musik kommer att understryka de händelser som framställs

av barnen Målgruppen är barn i åldern 7-15 år. Föreställningen planeras 

så att de kan turnera i åländska skolor om förutsättningar och intresse föreligger.

2022/186 Ålands Åländsk bokmässa 6 000

litteraturförening r.f. När Åland nu firar hundra år av självstyrelse, vill föreningen 

genom Åländsk bokmässa 2022 lyfta fram det kulturbärande ideella 

arbete som görs av hembygds- och andra föreningar på gräsrotsnivå på Åland

Genom samtal dela kunskaper programmet ska även bygga en bro



till framtiden genom att lyfta aktuella globala frågor om natur, miljö,

integration, hållbarhets- och fredsarbete samt hur de kan 

konkretiseras och förverkligas i det åländska samhället.

2022/185 Nordens institut på ÅlandJag är en annan nu, 100 år av åländsk dikthistoria speglas genom en konsert 1 500

samt Hägerstrand och Valkonen med helt nyskriven musik av Peter Hägerstrand och Badhusepoken.

 Varje musikverk kommer att förstärkas genom digital projicering och 

grafik i storformat för att bli till en mäktig upplevelse och för vilken NIPÅ

söker stöd. Konserten namn är "Det lyser i fönstren".

2022/184 Arbetsgruppen för "Folk och rövare i Kamomilla stad"en grupp teaterintresserade unga vuxna 4 500

Kamomilla stad med olika slags funktionsvariationer  har som mål att sommaren 2022 

framföra föreställningen i anslutning till folkfesten Åland 100

 den 9-12.6 och med efterföljande föreställningar veckan efter det.

2022/183 Åländska hbt-föreningen Åland 100 ur ett queerhistoriskt perspektiv - Utställning av porträtt 3 000

Regnbågsfyren av nyckelpersoner inom åländsk queerhistoria mm

Under jubileumsåret samlas tillsammans med föreningens samarbetspartners

in berättelser, erfarenheter och föremål, materialet sammanställs 

och för att kunna arrangera bland annat samtal och föreläsningar.  

En konstnär  framställer portätt av nyckelpersoner inom åländsk queerhistoria

Porträtten vill man visa på en utställning, samt digitalt på bland annat 

sociala medier och trycka i form av vykort, affischer mm. I samband med

vernissagen planeras en föreläsning om personerna och porträtten.

2022/182 Kompani Nord Dramavandring i GE-villans trädgård i maj 2022, dramavandringar med 4 000

 Teaterförening r.f. tema Gustaf Erikson i Mariehamn.

Man riktar oss till högstadie-elever, främst åk 8 och 9. Om medel beviljas 

fördelas antalet föreställningar jämnt mellan högstadierna på landsbygden 

och i skärgården.



2022/181 Mariehamns Mariehamns Ungdomsorkester planerat att delta i firandet på 1 560

ungdomsorkester självstyrelsedagen med parad genom staden och uppträdande på scenen

vid torget i Mariehamn. Till spelningen inbjuder vi blåsare som bor på 

Åland och tidigare elever som studerar utanför Åland.

Samarbete med Dunderdansarna planeras.

2022/178 Arbetsgruppen Högnäs, SPELMANSMUISK I 100 ÅR 3 000

Sundström, Mellbergäs Vill erbjuda lokalbefolkningen, deltidboende och båtfolket på en 

spännande kväll med spelmansmusik och allsång

Ca 70 personer.  (storbåtar, allmogebåtar) Då båtarna ligger

 förtöjda vid bryggorna i en lämplig formation kan musiken åhöras från bryggor

 och från land.

På förhand informeras enheterna för äldreboende och daghemmen

 i de kommuner vi besöker och uppmana till interaktivitet med sången

 och spelande.

2022/84 Projektgruppen Red Åländsk gladjazz fylld av egensinne 3 000

Beans &Rice Jazz Band Egensinniga form av munter jazzmusik roa och sprida glädje bland alla 

besökare under firandet av Åland 100 i anslutning till Självstyrelsedagen. 

Repertoaren består av uppjazzade sjömans- och barnsånger samt 

mer traditionella jazzlåtar hämtade från 1920- och 30-talets New Orleans

5-6 framträdanden planeras mellan den 9-12 juni. 

Totalt 83 460


