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Program för teaterkonst 
Svenska kulturfonden vill medverka till ett högklassigt och tillgängligt utbud av teaterkonst på svenska 
i Finland. 

Den strategiska satsningen fokuserar på tre utvecklingsområden: 

• Efterfrågan på och intresset för finlandssvensk dramatik 
• Kvalitet och kompetens inom hela teaterfältet 
• Teaterfältets mobilitet och tillgänglighet 

Ett eget scenuttryck är en viktig beståndsdel i ett dynamiskt kulturliv på svenska i Finland. Svenska kulturfonden 
vill bidra till att svenskan fortsätter att vara ett levande språk i vårt land. Dramatik är en litterär genre som kan 
läsas och spelas, tryckas och delas. Vi vill att dagens samhälle speglas och gestaltas i välgjorda texter och 
föreställningar. Målsättningen på kort sikt är att få fram nya finlandssvenska texter och att äldre texter bearbetas 
och spelas. På lång sikt vill vi öka intresset för finlandssvensk dramatik både nationellt och internationellt. 

Högklassig teater förutsätter professionalitet, konstnärliga visioner och mod. Genom olika former av långsiktigt 
samarbete, fortbildning och mobilitet kan scenkonsten bli livskraftig och intressant även utanför Svenskfinland. 
Vi vill medverka till kvalitet och kompetens inom hela teaterfältet med målsättningen att bredda 
arbetsmarknaden för teaterarbetare och öka intresset för finlandssvensk teaterkonst överlag. 

Det finlandssvenska teaterutbudet är ojämnt fördelat med stor koncentration till huvudstadsområdet. En 
målsättning är att ge människor i alla åldrar god tillgång till finlandssvensk teaterkonst i hela Svenskfinland. 
Förväntade resultat på kort sikt är att flera föreställningar av olika genrer spelas i regionerna. På lång sikt är 
målsättningen att bredda publikunderlaget, möjliggöra längre spelperioder för välgjorda produktioner och ge 
bättre verksamhetsförutsättningar för scener och kulturhus. 

För frågor beträffande programmet kontakta kulturombudsman Annika Pråhl tfn 050 5666474 eller 
annika.prahl(a)kulturfonden.fi.  
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Anvisningar 
 
Under åren 2014-16 beviljar Svenska kulturfonden bidrag till strategiska projekt inom följande program: 
 

• Program för gymnasiet 
• Program för teaterkonst 
• Ung på svenska 

 
 
Vad är ett strategiskt projekt? 
 
Projektet måste ha anknytning till ett av de strategiska programmen. Det ska primärt vara av nationell betydelse 
(minst regional betydelse) och gärna omfatta samarbete mellan flera aktörer och sektorer. 
 
 
Vem kan söka? 
 
Bidrag kan sökas av registrerade organisationer som föreningar, utbildningsenheter, forskningsinstitut och 
stiftelser. Bidrag för förberedande projekt, d.v.s. för planering av strategiska projekt, kan sökas också av 
privatpersoner och arbetsgrupper (max 10 000 EUR).  
 
 
Hur långa kan projekten vara? 
 
Projekttiden kan vara högst tre år. Sista ansökningstid för treåriga projekt är hösten 2014.   
 
 
När kan man söka? 
 
Ansökningstiderna är två per år. Under det första året är ansökningstiderna 1-15.4 och 1-30.11.2014.  
 
 
Hur söker man? 
 
Ansökningarna görs elektroniskt här.  
 
 
När får man besked? 
 
Besked ges inom tre månader efter att ansökningstiden gått ut. 
 
För information om aktuella ansökningstider, se http://www.kulturfonden.fi/specialprogram/  
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