Förhandsgranskning av formulär

Martha och Albin Löfgrens kulturfond år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 11:18 25.09.2022
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/6 ändamål och belopp
Jag/Vi ansöker (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, för vem, var och när. Texten används både under beredningen
och i förteckningar över beviljade understöd. Texten inleds alltid med ordet för.
Frågans hjälptext:
Exempel för enskilda:
för att arrangera en utställning på Stadshusgalleriet i Hangö sommaren 2007
för att ge ut en kriminalroman
för att delta i en internationell kurs i ståuppkomik i Åbo vecka 46
för 1-årigt arbetsstipendium för skönlitterär verksamhet
Exempel för arbetsgrupper:
för att arrangera en vandringsutställning i Åbo, Tammerfors och Kuopio 2007-2008
för en konsertserie i servicehus och åldringshem
för en teateruppsättning av Pojken Blå på Lurens sommarteater
Exempel för samfund:
för att grunda ett lokalhistoriskt arkiv i Åminne
för att arrangera sommarteater för och med barn i Ingvallsby 2007
för museiverksamhet i Grundsjö hembygdsförening
för att levandegöra ortens historia för barn i Svartå lågstadium
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Ansökt summa (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.

Steg 2/6 område
Verksamhetssektor (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Om du söker för flera
projekt, välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar din / er huvudsakliga
verksamhet.
Konst omfattar visuell konst, litteratur, teater, dans, musik och annan konstnärlig
verksamhet. T.ex. musikfestivaler klassas under musik.
Kultur omfattar museer, hembygdsverksamhet, kulturarv, arkiv, materialsamlingar och
bibliotek.
Utbildning omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet, högre
utbildning, vuxenutbildning samt grundläggande konstundervisning. Observera att stöd för
läromedel kan sökas kontinuerligt
Forskning omfattar vetenskapliga arbeten och forskningsprojekt.
Organisationer omfattar takorganisationer, lokala förbund och föreningar samt
intresseorganisationer.
Välj stegvis området för din ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara
slutligen ditt val.

Konst
Visuell konst
• Arkitektur
• Illustration
• Medieproduktion
• Bildkonst
• Skulptur
• Konstindustri, formgivning, hantverk
• Fotokonst
• Film
• Övrig visuell konst
Litterär verksamhet
• Skönlitteratur
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• Facklitteratur
• Översättningsverksamhet
• Journalistik, kritik
• Övrig litterär verksamhet
Teater
• Institutionsteater
• Fria teatergrupper
• Amatörteater
• Enskilda teaterarbetare
• Övrig teaterverksamhet
Dans
• Klassisk dans
• Modern dans
• Folkdans, sällskapsdans
• Övrig dansverksamhet
Musik
• Vokalmusik
• Instrumentalmusik
• Inspelningar
• Övrig tonkonst

Kultur
Minnesorganisationer och kulturarv
• Arkiv, materialsamlingar
• Bibliotek
• Professionella museer
• Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet
• Övrig kulturarvsverksamhet
Kulturverksamhet
• Evenemang, festivaler och läger
• Kulturhus och kulturföreningar
• Övrig kulturverksamhet

Utbildning
Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning
• Småbarnspedagogik
• Förskoleundervisning
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar
• Grundläggande utbildning
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• Gymnasiueutbildning
• Yrkesutbildning och ungdomsverkstäder
• Grundläggande konstundervisning
• Språkbad och språköar
Högre utbildning och vuxenutbildning
• Universitet
• Yrkeshögskolor
• Folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler
• Övrig vuxenutbildning

Forskning
Samhällsvetenskap och ekonomi
• Samhällsvetenskap och ekonomi
Humaniora
• Humaniora
Pedagogik
• Pedagogik
Naturvetenskap
• Medicin, biomedicin, veterinärmedicin
• Fysik
• Biologi
• Kemi
• Övriga naturvetenskaper

Organisationer
Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer
• Finlandssvenska förbund
• Finlandssvenska intresseorganisationer
• Lokala finlandssvenska organisationer

Steg 3/6 övriga uppgifter
Som sökande representerar du (Obligatorisk)
Valmöjligheter: Privatpersoner, Arbetsgrupper, Föreningar, Företag, Kultur- och
utbildningsinstitutioner, Kommuner och samkommuner, Fonder och stiftelser, Övriga samfund
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Åldersgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Barn och ungdomar, Vuxna, Alla, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Språkgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Svenskspråkiga, Både svensk- och finskspråkiga, Finskspråkiga, Annat, Oklart,
ansökan omfattar flera projekt

Område (Obligatorisk)
Verksamheten sker huvudsakligen inom:
Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Hela Svenskfinland,
Övriga Finland, Annat, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Beviljade ansökningar (Obligatorisk)
Ange alla bidrag du/ni fått under de två senaste åren från offentliga eller privata bidragsgivare.
Om du/ni inte fått några bidrag ska det också uppges.
Frågans hjälptext:
Inga bidrag
Aktia i Hangö, beviljats 500 euro år 2015
Hangö stad, beviljats 500 euro år 2015

Sökandes aktuella ansökningar (Obligatorisk)
Om du/ni ansöker om bidrag från andra finansiärer för samma ändamål, uppge vilka de är och
ansökt summa. Skriv också om du/ni inte sökt från någon annan finansiär.
Frågans hjälptext:
Vi söker inga andra bidrag
Söker bidrag från Aktia i Helsingfors 5 000 euro och från Helsingfors stad 2 000 euro.
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Steg 4/6 plan
Aktivitet (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Ny teaterföreställning och turné.
Att erbjuda finskspråkiga levande möten med svenskspråkig verksamhet, speciellt i
regioner där man inte hör svenska, förmedling av svensk ungdomskultur, arbeta för
bättre svenskundervisning i Finland.

Målgrupp (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
* Pjäsen riktar sig i första hand till vuxna men fungerar också för tonåringar. Vi hoppas
särskilt nå personer med utländsk bakgrund och kommer att beakta det i vår
marknadsföring. Vi hoppas att pjäsen kunde vara en bra utgångspunkt för diskussioner t.ex.
för gymnasier och olika vuxengrupper.
* Elever och lärare i den finska skolan inom grundläggande utbildning.

Samarbetspart (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
* Teaterföreningen xxx r.f. har engagerat fyra skådespelare. ÅST deltar med två
skådespelare, regissör och teknisk personal.
* Bildningssektorn och skolor främst i det finskspråkiga Finland.

Tidsplan (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
* Repetitionerna börjar i augusti 2018 och premiären är 12 november 2018. Tanken är att
den först spelas 3-6 gånger på ÅST och därefter ute i regionerna som ÅST:S regionpjäs
vintern 2018 - 2019.
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* 2018-2020

Steg 5/6 budget
Utgifter

Lönekostnader och arvoden (Obligatorisk)

Teknik, material, utrustning och olika tillbehör (Obligatorisk)

Information, marknadsföring (Obligatorisk)

Utrymmeskostnader och hyror (Obligatorisk)

Rese- och transportkostnader (Obligatorisk)

Övriga kostnader (Obligatorisk)

Utgifter TOTALT (Obligatorisk)
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Inkomster

Egen andel (Obligatorisk)

Biljetter, avgifter, försäljningsintäkter o.dyl (Obligatorisk)

Ansökt bidrag från Löfgren (denna ansökan)
(Obligatorisk)

Bidrag från övriga fonder och stiftelser (Obligatorisk)

Bidrag från stat och kommun (Obligatorisk)

Annan finansiering, sponsorer (Obligatorisk)

Inkomster TOTALT (Obligatorisk)

Kommentarer till budgeten (Obligatorisk)
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Steg 6/6 bilagor
Meriter (Obligatorisk)
Sammanfatta väsentliga meriter.

Arbetsprov (Obligatorisk)
Arbetsprov är obligatoriska för ansökningar inom visuell konst, litteratur och musik.
Forskare eller forskningsgrupper inom samhällsvetenskap, humanistisk vetenskap,
pedagogik eller naturvetenskap ska beakta att all väsentlig information ur forskningsplanen
ska införas i ansökningsformuläret. Forskningsplanen i sin helhet kan länkas till.
Publikationsförteckning, referenser och CV ska göras upp enligt modell på Forskningsetiska
delegationens hemsida.
Övriga sökande ska inte sända in arbetsprov, CV eller andra bilagor.
Valmöjligheter: jag behöver inte skicka in arbetsprov, mina arbetsprov finns på Internet på nedan
angiven adress,
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Arbetsprov"
Beskrivning av arbetsprov
Beskriv ditt arbetsprov och lägg in länkar till dem / referera till webbsidor.
Vi godkänner endast elektroniska arbetsprov. Skicka inget per vanlig post.
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