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Taide- kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako projektiluonteiseen toimintaan, kuvaukset
Hakijan nimi
Teatteri
Arbetsgrupp The (M)other
Life
Garantiföreningen för
Svenska Teatern rf

Hanke

Tulot

Menot Haettu Avustus Kuvaus
2020 2020

The (M)other Life

72,000 72,000

25,000

4,000 The (M)other Life on naisteemainen kiertuemusikaalituotanto.

Integration ++

47,500 47,500

37,500

0 Målet med projektet är att genom interkulturell dialog skapa bättre förutsättningar för en kulturell
mångfald och ett finlandssvenskt kulturfält som är tillgängligt för alla. Det långsiktiga målet är att väcka
intresse för den finlandssvenska kulturen i allmänhet bland nyfinländare och genom dem få nya
konsumenter för finlandssvensk kultur.
3,000 Mielenterveystoipujien kanssa yhdessä toteutettava, taiteellisia menetelmiä hyödyntävä hanke; Väärän
kuninkaan päivä.
4,000 NYKYNUKKETEATTERIESITYS VEDENALAINEN. Vedenalainen on tummasävyinen nukketeatterisatu aikuisille.

Taiteen Sulattamo Ry

Väärän kuninkaan päivä

100,000 100,000

20,000

Vedenalainen-esityksen
työryhmä
Zambezi

Vedenalainen nykynukketeatteriesitys
Zambezi

91,111 91,111

9,500

219,565 219,565

29,000

5,000 Kulttuurien rajat ylittävän teatteriesityksen Zambezi toteuttaminen. Suomalainen perhe (äiti, isä, kaksi
tytärtä ja mummo) saapuu pitkän pakomatkan jälkeen tuntemattomaan maahan jossain Afrikassa. He ovat
joutuneet jättämään kotinsa Katajanokalla, Luotsikatu 16. Miksi? Sitä me emme tiedä, mutta näin on
tapahtunut monelle, joka kerran uskoi elävänsä maailman turvallisimmassa maassa. Miten nämä ihmiset
otetaan vastaan? Pystyvätkö he sopeutumaan uuteen, alistettuun asemaansa? Uuteen kieleen, uusiin
haasteisiin? Pystyvätkö he luomaan uuden elämän oudon tähtitaivaan alla? Tämä on lähtökohta Bengt
Ahlforsin ja Ritva Siikalan kirjoittamalle musiikkinäytelmälle Zambezi.

Art for Peace and Equality - 348,440 348,440
ohjelmakokonaisuus

35,000

10,000 Artpreneur Finland Ry:n vuoden 2020 ohjelmakokonaisuuden "Art for Peace and Equality" aktiviteettien ja
projektien toteuttamiseen. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä seitsemän tapahtumaa/aktiviteettia:
ACTIVITY 1: La Belle Hiphop 2020 (March), ACTIVITY 2: Battle 4 Peace 2020 (April), ACTIVITY 3: For Peace
Theater Night 2020 (April), ACTIVITY 4: Change of Direction Festival 2020 (September), ACTIVITY 5: Aurinko
African Dance Festival 2020 (November), ACTIVITY 6: “Dip In” Cultural Parties (Monthly for entire year),
ACTIVITY 7: Ambony Ambany Video Challenge (Ongoing from January 2020). All activities of the event
concept for 2020 are promoting our core values and aim to: Increase the accessibility and availability of art
to all audiences, Provide opportunities for artists with multicultural and/or immigrant backgrounds,
Promote peace and equality, Develop the multicultural urban art scene, Offer high quality culture event.s
and activities for all ages. These goals are worked towards to by : 1. Organizing several activities in public
places taking the art to where people are 2. Keeping events either free entry or reasonable priced ticket fee
3. Including artists with multicultural and/or immigrant backgrounds 4. Working with qualified art
professionals and experts of different fields.

Tanssi
Artpreneur Finland rf
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Hakijan nimi
Sirkus
Expert Touring- työryhmä

Musiikki
Käpylän musiikkiopiston
kannatusyhdistys ry

Monitaide
Suomen Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry

Virtual Body
Festivaalit
Suomen Assitej ry

Hanke
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Expert Touring
Observatoriossa

16,000 16,000

13,200

0 Tässä hankkeessa toteutamme yhteensä 15 teatteriklovneriaesitystä Helsingin yliopiston Observatorion
museoon keväällä ja kesällä 2020 Hankkeen tavoitteena on tuoda teatteriklovneriaa tiedeyhteyteen ja
houkutella yleisöä jaettuun asiantuntijuuteen klovnerian keinoin. Hankkeesta on toteutettu kahden
esityksen pilotti 15.8.2019 Observatorion museossa. Tuolloin klovnit Dahlia Humus (Sinikka Lumiluoto) ja
Virva ( Johanna Kultala) johdattivat yleisöä toisenlaiseen tapaan katsoa ja kokea tiedemuseoympäristö.
Esitykset saivat positiivisen vastaanoton sekä yleisön että Observatorion henkilökunnan taholta. Olemme
sopineet museon henkilökunnan kanssa uuden esityssarjan toteuttamisesta vuodelle 2020. Rakennamme
n.45 minuuttia kestävät esitykset Observatorion museon tiloihin ja näyttelyyn sopiviksi. Museoympäristö ja
yleisön osallisuus tuottavat esitykseen yllätyksellisiä elementtejä ja ne sidotaan osaksi esitystä.
Observatoriolla on tähtitiedettä ja rakennuksen historiaa esittelevä pysyvä näyttely ja ajoittain vaihtuva
pienoisnäyttely. Esityksissä haluamme nostaa esiin myös maapallon tämän hetkisen tilan ja
ilmastonmuutoksen. Työryhmä on ollut aikaisemmin toteuttamassa teatteriklovneriaesityksiä mm. Sara
Hildenin taidemuseoon Tampereelle sekä Taide - ja museokeskus Sinkkaan Keravalle.

Kamulinjan 10vuotisjuhlavuosi

18,650 12,636

9,000

0 Käpylän musiikkiopisto haluaa juhlistaa kamu- eli kansanmusiikkilinjan 10-vuotismerkkivuotta järjestämällä
tavallista runsaammin ja näyttävämmin konsertteja sekä muita tapahtumia. Tämä edellyttää lisärahoitusta
ylimääräisiin harjoitusperiodeihin, musiikin sovitustyöhön ja tiedottamiseen.

Helsinki wave - 2020

15,000 15,000

15,000

0 Projektilla on tarkoitus järjestää monikulttuurinen tapahtuma Helsingissä, jossa eri kulttuurien edustajat
lapset ja nuoret, esiintyvät ja tuovat omaa kulttuurista taidetta esiin. Tapahtuman tarkoitus edistää hyviä
etnisiä suhteita, vahvistaa vuoropuhelua kantaväestön ja maahnamuuttajien välissä kulttuurin kautta,
vähentää ennakkoluuloja ja osallistuttaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä Suomalaiseen yhteiskuntaan
musiikkitaiden kautta. Samalla on tarkoitus vahvistaa Helsingissä toimivien maahanmuuttajataustaisten
kultturijärjestöjen osaamista järjestää vastaava toimintaa itsenäisesti, hakea itsenäisesti sille apurahoja,
tuoda oma kulttuurista toimintaa esiin.

Paranormaalit ilmiöt Paranormal phenomena

28,800 28,800

9,000

120,250 120,250

25,000

Bravo! -festivaali

1,500 PARANORMAAALIT ILMIÖT - PARANORMAL PHENOMENA; virtuaalitodellisuudessa koettavan
taideteossarjan suunnitteluun, toteutukseen ja esitykseen MUU Kaapeli -galleriassa.
15,000 Kansainvälisen lapsille ja nuorille suunnatun Bravo! festivaalin järjestäminen.

