
Idéskiss till firandet av Finland 100 år.

Det självständiga Finland fyller 100 år 2017. Vi i Föreningen Norden vill uppmärksamma 
jubileumsåret genom olika ”nedslag” under 2017. Temat är ”tillsammans” och i samverkan 
med olika institutioner och aktörer i Piteå Kommun har vi skissat på följande idéer:

1: Ny finsk film. Under hösten 2016 visar vi 3 filmer i samarbete med Bio3an och 
Finlandsinstitutet. Datum för höstens 3 filmer är redan fastställda. Vi tänker följa upp detta 
med ytterligare 3 filmer under våren 2017. ( se www.piteå.norden.se )

2.Konstutställningar. Redan i januari – februari visar Konstföreningen i Piteå en 
konstutställning med Hanna Kanto.  Diskussioner  med Satu Takkinen har inletts om att 
anordna en  utställning -”Fyra finska Fruntimmer ”- under hösten 2017 ( eventuellt med 
guidad visning på finska av Satu). Kontakter har tagit med Finlandsinstitutet ang. en 
utställning och föreläsning om finsk design. Ännu inte klart.

3. Författarbesök. I samarbete med Piteå bibliotek planeras att anordna ett författarbesök 
med en aktuell svensktalande finsk författare. Ännu inte klart. 

4.Historisk föreläsning. Som upptakt till hela Finlandsåret 2017 är Herman Lindqvist vidtalad 
och en föreläsning är planerad till onsdagen den 14 december 2016. Lokal är ännu inte 
bestämd. Han arvoderar 8000 kronor+ resa och logi 1 natt. Detta kommer att  ske i 
samverkan med Föreningen Norden i Luleå. Vi delar på kostnaderna för resan för H.L med 
fru. Kostnader är ännu inte helt klara. 

5. Sång-och musik. Kontakt har tagits med gruppen ”Akat ja Ukot” för en sångtillställning 
med finsk musik och finska sånger. Gruppen har vid olika tillfällen anordnat 
musikföreställningar på Krokodil.

6.Uleåborgs Symfoniorkester. Föreningen Norden i Luleå söker pengar från Bilaterala 
Kulturfonden för att göra det möjligt att anordna en konsert med  Uleåborgs 
Symfoniorkester i Luleå. Blir det av kan vi i Piteå åka till Luleå.

7.Piteå Museum. Kontakter med Emeli Elfving har inletts med att på något sätt 
uppmärksamma Finlandsåret även på muséet. Ännu inget bestämt.

Så ser det ut i nuläget. Vi vill alltså göra 2017 så ”finskt som möjligt” . En del av idéerna är 
redan realiserade, en del är på gång och nya kläcks kanske framöver.

Vi hoppas på ekonomiskt stöd från Kultur- och fritidsnämnden i Piteå  för att ha lite muskler 
att klara av det hela.
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