Bilaga till tjänsteskrivelse finskt förvaltningsområde KN-2020-876

Kulturförvaltningens verksamhet inom finskt förvaltningsområde 2019
Kulturförvaltningens verksamheter har arrangerat många uppskattade och välbesökta aktiviteter
inom ramen för finskt förvaltningsområde under 2019. En beskrivning av dessa följer nedan.
Enheten för kulturarrangemang har som mål att varje termin erbjuda scenkonst som särskilt riktar sig
till det finska förvaltningsområdet. Scenkonsten som erbjuds har koppling till det finska språket och /
eller det finska kulturarvet. Föreställningarna riktar sig till både förskole- och grundskolebarn.
Malmö stadsbibliotek har haft ett flertal arrangemang inom ramen för finskt förvaltningsområde.
Arrangemangen har varit välbesökta och uppskattats av den sverigefinska gruppen. Författarkvällar,
sagostunder, aktiviteter för ungdomar, allsång samt teaterföreställningar har arrangerats under året.
I en kodskola har barn i åldrarna 9–13 år fått lära sig grunderna för kodning och provat på att göra
egna spel. Bio med finska barnfilmer har anordnats vid två tillfällen under hösten. Stadsbiblioteket
anordnade även prisutdelningen av Kaisa Vilhuinen-priset, som tilldelas en sverigefinsk författare
som är bosatt i Sverige och skriver på finska av Föreningen för Sverigefinska Skribenter (RSKY).
Stadsbiblioteket har också budgeterat för inköp av böcker och tidskrifter på finska.
Malmö Sommarscen har under sommaren arrangerat flera arrangemang inom ramen för finskt
förvaltningsområde, som varit välbesökta. RÅ som bjöd på finskugriska sångtraditioner och
flamencodans samt två konserter, varav den ena med Iiris Viljanen, Shida Shahabi & Gerda Holmquist
och den andra med Johan Airijoki & Malmfältens Rockklubb.
Kulturförvaltningen har under året fördelat medel till Malmöfestivalen för kulturverksamhet inom
ramen för arbetet med finskt förvaltningsområde. Malmöfestivalen arrangerade nycirkus med Sirkus
Aikamoinen med sin föreställning Duojag och Blind gut company med sin föreställning Fish up a tree,
samt en konsert med den finska folkmusiker Maija Kauhanen som spelar finsk och karelsk folkmusik
bland annat på kantele, som är ett traditionellt finskt instrument.
Malmö Museer har haft guidade visningar och workshops inför den kommande basutställningen Din
historia och en filmproduktion kopplad till denna.
Malmö Konsthall har vid två tillfällen anordnat en skapande verkstad på finska för hela familjen.
Konsthallen har också haft två familjevänliga kreativa workshops under året med en finsktalande
konstpedagog. Dessa har varit kopplade till utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist.
Ringstasalen på Kirsebergs fritids- och kulturhus har under hösten upplåtits kostnadsfritt till den
sverigefinska gruppen på torsdagar.

