KULTTUURITOIMINNAN AVUSTUKSET 2020 / BIDRAG TILL KULTURVERKSAMHET 2020
Nro Yhdistyksen,
yhteisön tai
työryhmän nimi

Henkilö

Avustuksen käyttötarkoitus lyhyesti

Avustus
2020

1200,00

1

60's Forever ry Porvoo
Borgå

Johansson, Nina

Yhdistys haluaa ylläpitää ja vaalia 60-luvun kulttuuria ja musiikkia. Pyrimme järjestämään
2020 vähintään kaksi musiikkitapahtumaa, sekä jäsenille että suurelle yleisölle. Haluamme
tarjota korkealuokkaista musiikkia, sekä paikallisilla että muualta tulevilla bändeillä, ja aitoa
60-luvun tunnelmaa meidän jo yli 800 jäsenille. Tapahtumapaikkojen vuokrat ovat olleet meille
suuri kustannus.

2

Alvakören

Vesala, Minna

Körverksamhet. Körläger, kördagar, egna konserter samt gemensam konsert med Kräklingbo
manskör från Gotland, deltagande i Estlandssvenskarans Sång- och dansfestival i Hapsal
samt Diligam te mässan. Anskaffning av ny sångbok (Lilla svarta, FSD).

800,00

3

Arte Grafi

Hallén, Marja

Grafiikanpajan ylläpito. Jotta pajan toimintaa voidaan jatkaa ja tarjota vaihtoehto sosiaaliseen
kanssakäymiseen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

800,00

2000,00

600,00

4

Ateljee Eivor ry

Nio, Nelli

Haemme avustusta ateljeen toimintaan (erityistukea tarvitsevat taiteilijat). Vuoden tärkeimmät
tapahtumamme ovat palkintonäyttely Helsingissä galleria Art Kaarisillassa syyskuussa,sekä
näyttelymme Porvoossa cafe Aatoksessa ja KortteliÄssässä. Koostamme myös jokaiselle
taiteilijallemme oman portfoliokansion ja teemme esitteen ateljeen toiminnasta.

5

Borgå
Orkesterförening rf Porvoon
Orkesteriyhdistys ry

Länsirinne, Yrjö

1 soitto- ja teoriakoulutus 2. julkiset konsertit 3. hyväntekeväisyyskonsertit vanhainkodeissa ja
hoitolaitoksissa 4 nuotiston ja äänentoistolaitteiston päivitys 5 harjoitus- jaesiintymispaikkojen
vuokrat

6

Borgånejdens
Dragspelsklubb

Träskelin, Bo

Dragspelsklubben behöver bidrag för att spela på servicehus, åldringshem och sjukhus i
Borgå, och för att ordna sin traditionella konsert på kulturhuset Grand. Bidrag behövs också
för att arrangera klubbens årliga sommarkonsert och -träff.

1000,00

7

Buf rf

Borgåbygdens
ungdomsförbund

Sommarteater på Postbacken samt Östnylands Lucia 2020 projektet

1500,00

8

Cawiar rf.

Nordman, Sanna

Cawiar håller en välgörenhetskonsert i Liljendal i juni 2020. P.g.a Coronatiden uteblev flera av
vårens körövningar vilket betyder att det är viktigt att vi kan hålla övningar/kördag innan
konserten. I höst har kören välgörenhetskonsert i gospelets tecken i Borgå Domkyrkan. I
november 2020 siktar vi på att åka till Prag och delta i Interkulturs program On Stage.

1000,00

1000,00

1600,00

9

Damkören Primavera i
Borgå r.f.

Ylöstalo, Marina

Primavera ordnar en Show & Dinner konsert med helaftonsprogram i vikingastil vintern 2021.
Konserten förverkligas som en temahelhet där sång, ackompanjemang, dekor och koreografi
bildar en konstnärlig helhet. Samarbete med olika lokala aktörer görs kring ackompanjemang
och koreografi. För att hämta inspiration görs hösten 2020 en körresa till vikingacentret i Ribe,
Danmark. Kören håller också en workshop i Ribe med Emelie Blomgren, utbildad
folkmusiksångerska.

10

Emsalö musikfestival
r.f.

Hedlund, Linda

Emsalö musikfestival 2020 - konserter med klassisk musik i Borgå samt Emsalö.

11

Hembygdens Väl i LillPellinge /Pellinge
folkdansare

Johansson, Anne-Maj

Bidraget används för att upprätthålla verksamheten innefattande; deltagande i kurser,
stämmor, uppträdanden, resor, och för att upprätthålla kontakter till andra lag från utlandet
samt från eget land mm.

500,00

12

Hinthaaran kyläkuoro
ry

Siven, Jarmo

Kuorotoiminta toimintasuunnitelman mukaisesti.

600,00

13

Itä-Uudenmaan
Tuglas-seura ry

Savikko, Mikko

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää viron kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta
erityisesti Itä-Uudellamaalla erilaisten tapahtumien ja toiminnan avulla. Porvoon kaupungin
kolmanneksi suurin kieliryhmä ovat virolaiset. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 60 vuotta
Porvoon ja Viljandin ystävyyskaupunkisuhteiden solmimisesta.

500,00

14

Kokeile Kollektiv

Forsman, JanChristian

Kokeile kollektiivin järjestämä toiminta helpottuu huomattavasti avustusten myötä. Kollektiiville
myönnettiin viime vuonna 500 euron avustus Porvoon kulttuuripalvelujen toimesta. Vuonna
2020 rahoitustarve tulee hieman kasvamaan. Noin 1.000 € avustussumma helpottaisi
tapahtumien toteuttamista.

500,00

15

Konstföreningen i
Borgå - Porvoon
Taideyhdistys rf

Kojo, Pia

Yhdistyksen toimintaedellytysten turvaaminen. Porvoon Taideyhdistys ry on yli 50v toiminut
alueen taiteiden monikulttuurisena alustana. Toiminnassa keskeistä on ammattitaiteilijoiden
aseman vahvistaminen mm. taidelainaamo toimintaa järjestämällä. Harrastajataiteilijoita ja
kansalaisten hyvinvointia on edistetty järjestämällä virkistystoimintaa ja taiteen
kohtaamistilaisuuksia. 2020 toimintasuunnitelman toteutus edellyttää kaupungin tukea.

2000,00

16

17

18

19

20

Kuoro hakee tukea vuoden 2020 toimintaansa. Kevään toiminta sisältää valmistautumisen
Ruotissa järjestettäviin kilpailuihin ja syksyllä Lady Shave järjestää kaksi konserttia
perinteisesti isänpäivän aattona 7.11. Kulttuurikeskus Grandissa. Lisäksi panostetaan
ohjelmiston uusimiseen hankkimalla uusia nuotteja. Kuorolaisten barbershop-osaamista
vahvistetaan yhden Suomen vahvimman barbershop-genren osaajan Atte Heikkisen tuella,
järjestämälä kuorolaisille coachaus kerran kuukaudessa.

1300,00

Lauluyhtye Flamingo ry Toivonen, Tapio

Koulutusleiri elokuisena viikonloppuna, jossa harjoitellaan syksyllä pidettävään konserttiin
uutta ohjelmistoa porvoolaisen kouluttajan johdolla. Leirin harjoitus- ja majoitustilavuokrat
800€ (pe-su), kouluttajan palkkio, matkakorvaus ja majoitus 600 €, kulut yhteensä 1400 €.
Yhdistyksen jäsenet maksavat omat matkansa ja ruokailunsa itse.

500,00

Laurikka-Kulmala arbetsgrupp

Laurikka, Theresa

För en julkonsertsturne i Borgå, Sibbo och Åbo i december 2020. Konserten planeras
innehålla traditionell klassisk julmusik. Gruppen består av två klassiska sångare, sopranen
Theresa Laurikka och tenoren Kristian Laurikka, en pianist, Anna Kulmala och en violinist,
Sauli Kulmala. Konserten skulle bestå av solosång och duetter, ackompanjerat av piano och
violin/altviolin och skulle uppföras i Borgå, Sibbo och Åbo. Understödet skulle täcka löner och
bensinkostnader.

500,00

ry, Limonaatia

LIMONAATIA-FESTARI järjestetään 4.-5.9.2020 Hemmetin kulttuurikodissa. Pe 4.9.
kulttuurikodissa Smaku-annoksia loihtii kulttuurikokki Jyrki Tsutsunen, ja Limonaatia-yhdistys
tarjoilee musiikkia. La 5.9. festaritapahtumassa järjestetään runolaulukonsertti, koko perheen
yhteislaulutilaisuus, Anna Kilpeläisen ja Irja Kuisman uusien laulujen konsertti sekä
improvisaatiotilaisuus yhteistyössä POE-teatterin kanssa. Haemme avustusta artistien
palkkioihin sekä markkinointikuluihin.

700,00

Aaltonen-Rikberg,
Hanna

Seuran tavoitteena on mm. paikkakunnan ja lähialueiden asukkaiden kulttuuriharrastusten
ylläpitäminen ja syventäminen. Tätä tarkoitusta seura toteuttaa järjestämällä esitelmiä,
keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia ym. kulttuuritilaisuuksia ja jakamalla stipendejä
lukiolaisille. Seura on mukana järjestämässä Kalevalan juhlaa, 124-vuotismatinea ym. siten
että esiintyjille maksetaan kohtuullinen palkkio ja korvataan kulut.

300,00

Lady Shave - Porvoo
Chorus

Limonaatia ry

Linnankoski-seura ry

Salmenkangas, Mai

21

Lions Club PorvooBorgå

Sirén, Kimmo

SKIDISKABA 2021-lasten laulukilpailu
Lions Club Porvoo-Borgå on järjestänyt lasten laulukilpailun vuodesta 1992 yhdessä
porvoolaisten alakoulujen kanssa. Karsintoihin osallistuu vuosittain 140-200 oppilasta.
Semifinaaliin valitaan 30 ja finaaliin 10 laulajaa. Laulajat esiintyvät ammattimuusikoiden
kanssa. Tuomaristo koostuu nimekkäistä musiikintaitajista. Avustusta haetaan kilpailun
järjestämistä varten. Vuosittaiset kulut ovat nousseet, esim. näyttämötekniikka, muusikoiden
palkkiot jne.

22

Nykymusiikin
kehittämisyhdistys
Nyke ry

Porvoo, Nyke

Järjestetään 3-6 elävän musiikin iltaa Porvoossa kevät- ja syyskausina 2020.
Valtakunnallisesti toimivia ja paikallisia esiintyjiä kiinnitetään 1-3 kpl per ilta.

1000,00

Tiivola, Sanna

Avustusta haetaan lapsi- ja nuorisokuoron kilpailu ja vierailumatkaan Kreikkaan syyskuussa
2020. Kreikkalainen lasten ja nuorten kuoro St Cyril & Methodios-kuoro on ollut vieraana
syksyllä 2019 ja syksyllä 2020 on tarkoitus tehdä vastavierailu. Kuoro tutustuu Kreikan
kulttuuriin ja majoittuu kreikkalaisten isäntien luona. Lisäksi tavoitteena on edustaa Suomen
kuorokilpailussa “MUSIC AND SEA” Kreikan Paraliassa. (IX International choir festival “Music
and Sea” ).

1200,00

1000,00

1000,00

23

Ocarina ry

800,00

24

Partita r.y.

Halmén, Johan

Toimintakaudella haluamme tavanomaisen kuorotoiminnan ohella tarjota jäsenillemme
äänenkäytön koulutusta sekä improvisaatiokoulutusta. Tähän palkkaamme ulkopuolisia vetäjiä
mm. kuoroleireihimme sekä viikottaisiin harjoituksiimme. Näihin palkka- ja majoituskuluihin
haemme avustusta.

25

Poe ry

Laitinen, Anne

Avustushakemus kohdistuu Poe teatterin tulevan näytelmäproduktion toteuttamiseen.

26

Porvoon Seudun
Pelimannit ry

Länsirinne, Yrjö

esiintymiskulut, laitekorvaukset, harjoitus- ja esiintymistilojen vuokrat, matkakorvaukset

27

Porvoo Borgå Rock &
Blues Club rf

Gustafsson, Rolf

Föreningen arrangerar musikkonserter i Borgåtrakten till vilka vi bjuder in artister och band
huvudsakligen från Borgånejden. En central målsättning - fortfarande - är att speciellt mindre
kända artister ska kunna få möjlighet att uppträda inför en lite större publik. Bidraget används
främst till att betala hyror för konsertplatser och till artisternas arvode.

1000,00

28

Porvoo Jazz Festival ry Brooks, Elina

Porvoo Jazz Festival ry:n konserttitoimintaan vuonna 2020: Porvoo Jazz Festivalin 27.-29.9.,
sekä Porvoo Jazz Klubien järjestämiseen

6000,00

29

Porvoon
grafiikanpajayhdistys
ry - Borgå

Grafiikanpajan toiminnan ylläpitäminen. Pajan laitteitten ja välineitten kunnossapito.
Kurssitoiminnan järjestäminen.

1000,00

Iivonen-Korkolainen,
Marianne

600,00

grafikverkstadförening
rf
Porvoon
Kudontakamariyhdistys Backström, Tuula
ry.

Kahden (2) kuukauden vuokrakulujen kattamiseen. Koronavirusepidemia keskeyttää
toimintamme määräämättömäksi ajaksi keväällä, jolloin emme saa lainkaan tuloja, mutta
vuokrakustannukset säilyvät ennallaan.

1500,00

31

Porvoon Mieslaulajat
ry

Oikarinen, Hannu

Yhdistyksen tarkoituksena on innostaa ja ylläpitää mieskuorolauluharrastusta, sekä edistää ja
tukea musiikkitoiminnan kehitystä Porvoossa ja sen lähiympäristössä. Yhdistys toteuttaa
jäsenilleen lauluharjoituksia, laululeirejä, sekä niihin liittyvää pedagogista ohjausta. Yhdistys
järjestää myös kuorokouluja mieskuorolaulusta kiinnostuneille kuntalaisille. Kuoro järjestää
kuntalaisille musiikkitilaisuuksia ja -juhlia, sekä esiintymällä niissä ja muissa paikallisissa
tilaisuuksissa.

1000,00

32

Porvoon
Sarjakuvayhdistys ry

Valve, Emmi

Å-fest sarjakuvafestivaalin järjestäminen 2021.

3000,00

33

Porvoon seudun
Koivistolaiset ry

Vainio, Eija

Avustus kohdistetaan kustannuksiin, jotka aiheutuvat jäsenistön osallistumisesta historiallisesti
merkittävään ja valtakunnallisesti ainutlaatuiseen, 5.9.2020 järjestettävään Koiviston
sakarihauta-alueen vihkimistilaisuuteen Koiviston kirkolla, Venäjällä.

34

Porvoon Taiteilijaseura Kaulanen, Kirsi

Porvoon Taiteilijaseura hakee avustusta toimintaansa vuodelle 2020.

2000,00

35

Porvoon teatterikoulun
tuki ry

Helena Hasselblatt

Porvoon teatterikoulun tuki ry anoo 4000 € kaksikieliseen teatteriesitykseen ”Meganin tarina”
näytelmän tuotantokuluihin Porvoon kaupungilta. Näytelmä toteutetaan toukokuussa 2021
kulttuuritalo Grandissa. Esitys on suunnattu teini-ikäisille sekä nuorille aikuisille.

1500,00

36

Pro Culturae rf

Järvinen, Tomas

För att spela in en ny singel med den två gånger med Emma pris belönade barnorkestern från
Borgå, Robin Hund & Hans glada orkester.

1000,00

1300,00

30

37

Runebergskören BSB

Allen, Tom

Runebergskören BSB aktivt stöder och utvecklar kulturlivet i Borgå. Årligen uppträder vi i
följande av stadens evenemang: Nyårs gudstjänst, Biskopens nyårs bjudning,
Runebergsdagen vid stodet och hemmet, Nationellav eterandagen, Första maj,
Sommarkonsert, Självständighetsdagen, Lucia kaffe och kröning, Veteranjulfesten, Julafton
vid sjukhuset och åldringhemmen, Julfrid vid Rådhustorget. I tillägg kan nämnas
Morsdagkonsert samt flera Julkonserter i Öst-Nyland.

38

SaMixet teatteriryhmä

Nieminen, Soile

Samixet teatteriryhmä, yhdessä kehitysvammaisten asiakkaiden ja Porvoon Teatterin kanssa
valmistelee viidettä yhteistä teatteriesitystä ajalle syksy 2020 - kevät 2021.
Kappale perustuu satuun Hannu ja Kerttu, jonka ohjaa ja sovittaa Tuovi Putkonen.

0,00

800,00

39

Tarkkisten kyläyhdistys
Westerinen, Heidi
ry

Porvoon kuvataideharrastajien näyttely Näsin kartanossa marraskuussa 2020.

40

Teatteri Taruman
työryhmä

Marko, Ruotsalainen

Haemme apurahaa Porvoon kaupungilta neljän eri produktion toteuttamista varten.

41

TSL Porvoon seudeun
Opintojärjestö ry
SIIRTO SOTELTA

Lehesniemi, Matti

Vuoden 2020 painopisteenä on toimintarakenteiden jäntevöittäminen, koulutus- ja
kulttuuritapahtumat./ Lapsi- ja perhetapahtuma

600,00

5600,00

400,00
1000,00

0,00

42

Teatteri Werner

Hiltunen, Tarja

Tuottaa ja toteuttaa nuorten -ja lasten näytelmät 2020-21. Ala: Teatteri, nuorten ryhmä.
Tavoite on tuottaa teatteriesitykset nuorten ryhmän kanssa draamakasvatuksen keinoin.
Kohderyhmä: Nuoret. Tarkoitus: Tarjota harrastusmahdollisuus nuorille, joille harrastuksen
aloittaminen voi olla vaikeaa. Ryhmällä on todella hyvä vaikutus moneen nuoreen, mistä on
hyviä kokemuksia.

43

Vanha 123-työryhmä

Brooks, Elina

Vanha 123:n toiminnan ylläpitämiseen. Tällä hetkellä toiminta tuottaa vuositasolla n.10000€
tappion. Ilman tukea, tila ei voi enää jatkaa toimintaansa.

800,00

44

Villivatut

Puromies, Eeva

VILLIVATUT – vapaa työryhmä koostuu Porvoossa vaikuttavista kokeneista
harrastajanäyttelijöistä, laulajista, muusikoista ja audiovisuaalisista osaajista. Työryhmä
toteuttaa visuaalisen musiikkinäytelmän Vanha 123:n tiloissa loka-marraskuussa 2020.
Haemme avustusta kattamaan osan esityksen tuotantokuluista.

45

Visans Vänner i
Östnyland rf

Häggblom, Sebbe

Vi ansöker för vår konsert ( 2 st) HÖSTVISAN på Lill-Pellinge lördagen den 5.9.

900,00

46

Östnylands
allmogebåtsförening rf

Holmberg, Robert

Bidraget skulle användas som ett verksamhetsbidrag samt för arbetet med rekrytering av nya
unga medlemmar till vår förening.

300,00

Westerholm, Katarina

Deltagandet på folkdans- och folkmusikfestival i Mulligan Irland, Fleadh Ceoil na hÉireann
2.8.-8.8.2020. Finansiering av kurskvällarnas hyra på Grand, salen Linsén, under skolåret.
BMi betalar endast 10€/gång av den hyra på 50€ som Kulturhuset Grand kräver. Föreningen
vill gärna fortsätta att dansa på Grand då platsen är central och dansgolvet och de övriga
faciliteterna är ypperliga. För gemensam konsert i både Borgå och Lahti med stråkkvintetten
StrongBows.

800,00

47

Östnylands Brage r.f.

48

Kuparinen, Liisa

Olen säveltänyt Keskuskoulun 3-6-musaluokkien musikaalin kappaleet ja teemat kevään 2020
aikana. Tarkoitus näytöksille oli huhtikuun 27-30 päivä, mutta vallitsevan tilanteen takia
jouduimme siirtämään näytökset syksylle. Musikaali kertoo vuodesta 2050, jolloin asiat ovat
paremmin. Mutta silti "pahikset" yrittävät kääntää aikaa takaisin aiempaan kiireeseen ja
härdelliin. Näytöksiä tulee niin päivällä kuin illallakin, koululaisille ja aikuisille.

49

Tiivola, Sanna

Maailma vuonna 2050 - Musikaalin ohjaamiseen ja käsikirjoitusprosessin tuottamiseen 3-6
luokkalaisille Porvoon keskuskoulun musiikkiluokille. Apurahaa haetaan kattamaan
käsikirjoitustyö ja ohjaaminen.

50

Lintunen, Timo

Minä Johanna Kunelius haen avustettavani kuvataiteilija erityistaiteilija Timo Timppa Lintusen
pyynnöstä kohdeavustusta 1500 euroa, joka käytettään sekä tulevan näyttelytilan vuokraan
että uusien töiden materiaalikustannuksiin. Timpan taide on erityisen ajankohtainen juuri nyt ja
hän sinnikkäänä erityistaiteilijana ansaitsee tunnustuksen kohdeavustuksen muodossa.

51

Närhi, Laura

Avustuksella olisi tarkoitus mahdollistaa loppuvuonna julkaistavan kolmannen soololevyn
kirjoitustyötä sekä harjoittelua tulevia esiintymisiä varten.

52

Rajala, Janne

Haen taiteilija-apurahaa bassonsoiton harjoitteluun eli ammattitaidon ylläpitoa varten. Suurin
osa työtehtävien harjoittelusta tapahtuu kotona ilman eri korvausta.

500,00

Adolfsson, Emilie

Härmed ansöker jag om understöd för förverkligandet av det finlandssvenska skivprojektet:
Nygamla Pärlor och understöd för konstnärligt arbete i två månader (2 x 1500€). Jag har
väldigt stora egna konstnärliga projekt för augusti och september. Det två projekten det är
fråga om: 1. SKIVPROJEKTET "NYGAMLA PÄRLOR" , 2. "FLAMME + BEBBE = SANT!" konsertprojekt.

3000,00

Wallius, Tiina

Haen työskentely apurahaa loppuvuodelle 2020. Toukokuussa teen teoksia tulevaan
kesäkuun näyttelyyni Hörygalleriaan Jyväskylään. Kesä-heinäkuun ajan teen teoksia
elokuussa pidettävään Galleria Koivulinnan yhteisnäyttelyyn. Elo-syyskuussa suunnittelen ja
järjestän yhteisöllisen taidetapahtuman Porvooseen ja keramiikkataidetyöpajoja
Taidetehtaalle. Syys-joulukuussa teen opetus- sekä ohjaustyötä oman taiteellisen työn lisäksi.
Suunnitteilla 60-vuotis juhlanäyttely 2021 Porvooseen.

53

54

0,00

0,00

500,00

1200,00

500,00

55

Strandvik, Magnus

Jag ansöker i egenskap av kompositör och arrangör för musiken till ett samnordiskt
inspelningsprojekt. I huvudsak omfattar kostnaderna hyror för inspelningsstudion samt
ljudteknikers arvoden. Vi spelar in fyra låtar i Borgå, Stockholm, Trondheim och Oslo. Jag har
bifogat samarbetspartners meritlistor samt gjort en presentationsvideo för att beskriva
projektets omfattning och karaktär.

56

Strang, Henrik

För inbandning av musikvideo till låten Third time's a charm med gruppen Henrik Strang &
The Re-Runs.

57

Vellonen, Jarmo

Taiteelliseen työskentelyyn; näyttelyihin osallistumiseen ja työhuoneen ylläpitoon

500,00

58

Lindström, Patricia

För arrangerandet av Bjurböle 23:e Sommarmusikkurs 23-28.06.2020.

800,00

59

Vuorenpää, Sari

Taiteellinen työskentely, "Varjokuvia"-puupiirrossarjan valmiiksi työstäminen.
Porvoon Triennaliin ja Artegroundin 10-vuotis juhlanäyttelyyn teosten valmistaminen.

500,00

60

Virta, Tessa

1) Kohdeapurahaa kulttuurihankkeeseen; albumin julkaisuun sekä konserttiin v.2020. Yht.
700€ 2) Hopea- Untracht rahastolta avustusta taiteelliseen työskentelyyn: 1500€

500,00

61

Pekkinen, Outi

Projektissa tutkitaan ja tehdään tunnetuksi valokuvaaja Natalian Linsénin henkilötarina ja
hänen ainutlaatuisia valokuvia Porvoon kaupunkimaisemasta ja -elämästä 1800-1900 vuosisadan vaihteessa. Avustus käytetään Linsénin henkilötausta-aineistojen ja valokuvien
hankkimiseen sekä tutkimiseen, www.natalia.fi -sivuston suunnitteluun ja tuottamiseen,
teemaan liittyvien opastusten tuottamiseen ja oppaiden kouluttamiseen sekä yleisötilaisuuden
järjestämiseen.

800,00

62

Lihavainen, Anne

Nukketeatterifestivaalin järjestäminen Porvooseen tammikuussa 2021. Festivaalin aikana
nähdään esityksiä nähdään Porvoon keskustassa, Taidetehtaalla, Gammelbackassa sekä
Kevätkummussa. Esityksiä on lapsille ja aikuisille, suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi.

63

Häkkinen, Leena

Työskentelen äänitaiteilijana. Teen parhaillani Kanteleen kielin -näyttelyä vuodelle 2021.
Äänit-installaationi perustuvat ulkoäänityksiin, jossa käytän shoeps-mikrofonia ja kannettavaa
tallenninta.

500,00

64

Hedman, Ari-Matti

Taiteellinen toiminta.
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1200,00
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65

Eskola, Maarit

Järjestämme Porvoon VPK talolla 8-9.5.2020 Taikametsän tanssit sekä Tanssiva puutarha
tapahtumat. Tapahtuminen tarkoitus on luoda päihteettömiä vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia
sekä ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Tarkoituksemme on myös lisätä yhteisöllisyyttä
sekä nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Avustuksen käyttötarkoitus on
kattaa tilan vuokra sekä esiintyjien ja artistien esiintymis korvaukset. Avustuksen avulla
saamme luotua tapahtumasta vaikuttavamman.

66

Uddström, Marina

Livsglädjestunder med musik i äldrevården.

67

Holländer, Ylva

Förverkligande av muralmålningar av två konstnärer, Ylva Holländer och Elina Sarlin i Galleri
Gata, Mannerheimgatans underfart för fotgängare.
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800,00
1000,00
70400,00

KOHDEAVUSTUS / PROJEKTBIDRAG 65 000, 67 hakemusta
TAITEILIJA-APURAHA / KONSTNÄRSSTIPENDIUM 3 000, 7 hakemusta. Emilie Adolfsson 3000 euro
HOPEA-UNTRACHT RAHASTO / HOPEA-UNTRACHT FONDEN 2 400, 4 hakemusta. Laura Närhi 1200 euro, Magnus Strandvik 1200
euro
Hakemuksia yhteeensä 78 kpl. Jaettava määräraha yhteensä 70 400 euroa.

