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Ärendenummer Namn Information Beviljad vistelse 

KUD  2022/41 Böök Laura Finsk visuell konstnär som arbetar för fotografi, v. 22-23

rörlig bild och text som vill filma nytt material för ett

videokonstverk samt skrivande.

KUD  2022/39 Köhler Aino Aksenja Finsk konstnär/landsk.arkitektstud som vill åter- v. 24

komma tillKällskär efter 10 år för att tilsammans med

SaaraTamminen filma ett nytt videoverk. Kortfilmen 

beskriver känslor i en föränderlig värld. 

KUD  2022/69 Dalum Nora och Dansk författare och låtskrivare, mor och dotter, v. 25-26

Anette Ellegard som vill arbeta med separata projekt. 

KUD  2022/50 Happonen Sirke Finsk docent som arbetar med Tove Janssons sångtexter v. 27-28

tillsammans med som hon översätter till finska. Har även skrivit om 

Michael Heyman målningen av Tove Jansson till Göran Åkerhielm. 

Texten är publicerad i boken om Källskär. 

KUD  2022/18 Heyman Michael Am. Professorsom vill spela in ljud i omgiv- v. 27-28

tillsammans med ningen och därefter komponera musik 

Sirke Happonen bestående av melodier och sammanhängande

 rytm. Arbetet påbörjades 2018. 

KUD  2022/7 Torbjörn Johansson och Svenskt konstnärspar som vill arbeta med v. 29 OBS ändrad tid till 

 Daniela Hedman, ett projekt kallat" bära ljus", som dokumenteras v. 25

konstnärsduon southeast/ i bild och video för utställningar och publikationer 

sothwest

KUD  2022/67 Maijala Marika Finsk konstnär som vill arbeta med en sagobok v. 30

samt måla ön. Vill gärna stanna 2 veckor. 

Sagoboken är en filosofisk berättelse kring vad en 

ö betyder. 



KUD  2022/16 Jordahl Anneli Svensk författare som är i slutfasen på sin roman v. 31

med arbetsnamnet Ursinne-En roman om sju 

systrar. 

KUD  2022/37 Tamminen Heli Finsk manusförfattare som vill skriva manuset Bön, v. 32

med vilket hon arbetet tillsammans med Ulrika 

Bengts. Filmen kommer möjligen att spelas in på Åland.

Vistelsen delas med partner som avser fotografera 

på ön.

KUD  2022/52 de Vocht Sofia I Finland boende arkitekt och stadsplanerare v. 33-34

som vill studera Källskärs byggnader, trädgårdar OBS ändrad tid till 

och omgivning. Vad som intresserar är utrymmet 20-27.8

mellan byggnaderna och deras placering i naturen. 

Arbetet resulterar i skisser som kan användas i publikationer. 

KUD  2022/38 Kjeldsen Ulrika & Åländsk konstnär som vill utveckla sitt konstnärsskap v. 35

Lobråten Petter att bli mer miljövänligt. Petter vill skriva på sitt roman-

projekt.

KUD  2022/10 Hirvi-Ijäs, Maria Finsk professor som arbetar på en essäsamling v. 36-37

under namnet Att tänka konst, innehållande 10

delar. Syftet är fördjupning och skrivande i en unik 

miljö. 






