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KUD 

2019 Sökande Information Ansökt Beslut 

228 1. Ålands lärarförening r.f För att inviga minnesplaketten för landsprosten 1 000 1 000

Boetius Olai Murenius i Saltviks kyrka samt fira 

380-årsminnet av grundandet av Ålands första skola.  

Under festgudstjänsten kommer bl.a en kantat 

uruppföras.

240 2. Ålands Kultur För att arrangera den årliga Ramsdahlsföreläsningen 2020. 1 250 1 250

stiftelse Tidpunkten för föreläsningen är inte fastställd. 

251 3. Kompani Nord För att skapa en nycirkus/teaterföreställning, 30 000 20 000

Teaterförening r.f Cirkus Cyrano, som på ett nyskapande sätt 

integrerar nycirkus och teater på scen. Föreställningen 

engagerar barn och ungdomar i en professionell teater-

produktion och är ett samarbetsprojekt. 

Premiär i april 2020.

252 4. Bomarsunds- För att ge ut ett nytryck av boken "Bomarsund-det 15 000 Bordläggs för inhämtande av 

sällskapet r.f  ryska imperiets utpost i väster" 500 ex. Samt för  komplettering

översättning till finska ochtryckning av 500 exemplar. 

För ändamålet har föreningen även sökt medel 

från Ålands kulturstiftelse. 

254 5. Arbetsgruppen För att presentera mångkukturella folkdräkter i 2 000 Avslag 

 TAIR  Norden, genom att porträttera familjer. Olika 

familjekonstellationer presenteras i bild, ca 20-30 st 

som ställs beroende på utrymme. I projektet samarbetar 

gruppen med nordiska konstnärer och olika uttrycksformer.



255 6. Arbetsgruppen För att besöka äldreboenden, ca 8 st, på Åland med 1 500 1 500

 Vinyl o Ukulele en föreställning som bjuder på musik fråm vinylplattor 

och ukulele. Arbetsgruppen har tidigare erhållit stöd

 enligt liknande koncept. 

Möjligen sträcker sig projektet till skärgården och Åboland. 

256 7. Arbetsgruppen För att visa på särdrag i olika kulturer genom att fotografera 5 600 Avslag 

 TAIR kropps-målningar och förstärka dessa. Fotografierna ska 

sedan visas på utställning samt ingå i planerad fotobok

 tillsammans med andra arbeten i samma tema. 

257 8. Arbetsgruppen För att 2020 arbeta med ett förprojekt till en 5 000 3 500 Stödet omfattar förprojektet.

Sneltvedt/Kaletsch föreställning baserad  på Samuelsböckerna i Gamla Kulturdelegationen förbinder sig inte 

 Testamentet. I förprojektet ingå bl.a. att skapa till understöd för fortsatt projekt. 

en föreställning utifrån texterna, instudering av material 

samt planering av föreställning.

259 9. Ålands Slöjd- och För att anordna en hantverksfestival, Sloyd fest och 10 000 10 000

 konsthantverks festival, 28-30 augusti för att låta hantverkare träffas 

förening och lära av varandra. Kurser under festivalen synliggör 

specialtekniker från olika områden. Deltagare 

kommer från Norden och Baktikum. Festivalen hålls

 i anslutning till hantverksutställningen sommaren 2020.

261 10. Arbetsgruppen För att producera en utställning, möjligen i 6 300 3 000 Stödet utbetalas mot inlämnad

TAIR Ålands kulturhistoriska museum, som uppdaterad projektbeskrivning 

avporträtterar olika subkulturer. Utställningen består

av ca 30 bilder som beskriver människorsom företräder 

olika kulturuttryck. Vikingar, bilintresserade, emu,

 rysk sagovärld m.m. 



262 11. Arbetsgruppen För projektet "Folkdräkt i modern version". 11 000 Avslag 

TAIR Gruppen vill utveckla folkdräkten och skapa 

samtida uttryck med fokus på design och styling. 

Resultatet fotograferas och presenteras under en utställning. 

264 12. Arbetsgruppen För att starta ett "pop-up-bibliotek"-projekt i 1 900 Avslag Projektet är angeläget med tanke

Pop-up-pocket Kyrkby högstadieskolas och Träningsundervisningens på ungas läsande men genomförande 

lokaler. Genom detta ökarbibliotekets synlighet i skolan och finansiering bör ske inom ramen 

samt förstärks positiva relationermellan biblioteks-  för lagstadgad verksamhet. 

personal, skolapersonal och elever. Eleverna

deltar med förslag på bokval. Kostnaderna är av

 engångskaraktär och finansierar främst bokhylloroch bokinköp.

90550 40 250


