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Kommunikationsrådgivare, Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord i Kajsaniemi, Helsingfors,
är ett officiellt nordiskt institut. Organisationen
har ett nordiskt specialbibliotek, arrangerar
nordiska kulturevenemang och seminarier
samt administrerar Nordiska ministerrådets
kulturstöd.

Kulturkontakt Nord skapar
rum för nordiska kulturmöten

Nordiska ungdomscaféer för hög
stadieelever
Skolgrupperna kan även själva besöka
Kulturkontakt Nord. BitförBit mot Norden och Norden Workshop är nordiska
ungdomscaféer riktade till finskspråkiga
högstadieklasser. Under caféerna får eleverna lära sig om teman såsom nordisk
musik, mat samt om de nordiska språken.
”Eleverna lär sig om Norden genom
aktiviteter, spel och samtal tillsammans
med studerande som läser nordiska
språk vid Helsingfors universitet. Målet
med BitFörBit mot Norden och Norden
Workshop är att hos finskspråkiga högstadieelever väcka intresse för de nordiska
länderna och deras kultur och språk”,
berättar bibliotekarie Therese Blomberg
som ansvarar för ungdomscaféerna.
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Kulturkontakt Nord arrangerar även
gruppbesök. Innehållet kan anpassas till
gruppens önskemål. Teman kan vara
exempelvis det nordiska samarbetet,
Kulturkontakt Nords verksamhet, nordiskt kultursamarbete eller det nordiska
specialbiblioteket.

Finlands enda nordiska special
bibliotek
Kulturkontakt Nords bibliotek ligger i
Kajsaniemi i centrala Helsingfors. Utbudet består av böcker, dagstidningar,
veckotidningar, musik och film, som
alla har någonting att göra med Norden.
Böcker finns på alla Nordens språk. Vem
som helst som har ett identitetskort och
fast adress i något av de nordiska länderna kan bli kund på biblioteket.

”Det här är ett specialbibliotek och
all finansiering kommer från Nordiska
ministerrådet. Biblioteket är med andra
ord inte en del av Helsingfors stadsbibliotek. Man bör skaffa ett separat lånekort till det nordiska biblioteket och vi
har annorlunda öppethållningstider än
Helsingfors stads bibliotek”, förklarar
bibliotekschef Nina Burman.
Det nordiska bibliotekets barnavdelning är en rolig plats för alla barn. Där
kan man läsa böcker i ett berg av kuddar,
rita teckningar eller lyssna på sagor. I utbudet finns böcker, film och musik på
alla de nordiska språken. På våren 2016
ordnar biblioteket en gång i månaden
evenemanget Barnens fredagsmys i biblioteket som är riktat mot dagisgrupper
och barnfamiljer.
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Barn och unga är en av Kulturkontakt
Nords viktigaste målgrupper. Institutet
ordnar evenemang riktade till skolor
och dagisgrupper, beviljar kulturstöd till
barn och ungas egna kulturprojekt samt
har en trivsam barnavdelning och separat ungdomshörna på det nordiska biblioteket på Kajsaniemigatan.
”Skolor och gymnasier kan exempelvis beställa en nordbo bosatt i Finland
för att berätta om sitt hemland och sin
kultur på tydlig norska, svenska eller
danska. Besöken är gratis för skolorna
och de ordnas överallt i Finland”, berättar bibliotekschef Nina Burman som
även ansvarar för Låna en Nordbo-programmet.

Nordiska kulturevenemang och seminarier
Kulturkontakt Nord ordnar varje år många kulturevenemang och seminarier. Alla dessa evenemang
har en nordisk vinkling. I programmet finns bland
annat språkcaféer, författarbesök, filmkvällar och
utställningar. Därutöver arrangeras seminarier
som är ofta en del av Nordiska ministerrådets internationella Norden i Fokus-projekt.
”Vi har grupperat vårens evenemang under
sex teman eller serier. Dessa är Det samiska temat,
Vatten, Nordisk film, Nordisk litteratur, Barn och
unga samt Nordiska seminarier”, berättar seniorrådgivare Annika Nummelin.
Kulturkontakt Nords evenemang är öppna för
alla och man behöver oftast inte anmäla sig på förhand. Evenemangens språk är ofta de skandinaviska, men evenemang arrangeras även på finska och
på engelska.
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Stöd till nordisk kultur
Kulturkontakt Nord har ett tredje verksamhets
område utöver bibliotek och nordiska evenemang.
Institutet administrerar Nordiska ministerrådets
tre stödprogram genom vilka man årligen beviljar
stöd till hundratals kulturprojekt och konstnärer.
I 2015 delades det ut totalt 4,8 miljoner euro
till 461 olika projekt. Det ordnades totalt 15 ansökningsrundor.
Alla som har en nordisk dimension i sitt kulturprojekt kan söka nordiska kulturstöd. Varje
stödprogram har ändå sitt eget fokusområde.
”Kultur- och konstprogrammet är riktat till alla
kulturfält och konstarter. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur har som mål att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden
och Baltikum. NORDBUK-stödprogrammet däremot stödjer barn och ungas egna kulturprojekt”,
berättar Kulturkontakt Nords seniorrådgivare
Annu Webb.

Information om Kulturkontakt Nords verk
samhet
Kulturkontakt Nord sprider information om sin
verksamhet genom många olika kanaler. På organisationens webbsida kan man beställa nyhetsbrev
om kulturevenemang och bibliotek eller om stödprogrammen. Nyhetsbreven kommer ut en gång i
månaden. Därutöver kan man följa Kulturkontakt
Nord på Facebook, Instagram och Twitter.
Information finns också på webbsidan www.
kulturkontaktnord.org och i organisationens
broschyrer och annat tryckt material. Dessa delas
ut bland annat i det nordiska biblioteket i Kajsaniemi i Helsingfors. 

SRO:s sommarkurs på Haiko gård
den 1–3 augusti 2016 – Bedömning
Preliminärt program
Måndagen den 1 augusti
08.45–09.15 Morgonkaffe och kursanmälning + inkvartering
09.15–09.30 Välkomstord: Satu Pessi, ordförande för SRO och
Tiinaliisa Granholm, projektledare för Svenska nu
09.30–10.00 Aktuellt från Sverige, Jan Nyberg, press- och kulturråd,
Sveriges ambassad
10.00–11.30 Laura Kolbe (rubriken senare)
11.30–12.30 Lunch
12.30–14.30 Bedömning av svenska som andra språk,
Gisela Håkansson, professor, Lunds universitet
14.30–15.00 Kaffedags
15.00–17.00 E-learning och media, Erik Eliasson, lektor, Göteborgs
universitet och Maarit Jaakkola, SVD, Tammerfors
universitet
19.00–
Middag
Tisdagen den 2 augusti
07.00–09.00 Morgonmål / Kaffebuffet kl. 8.00–16.00
09.00–09.45 Hälsningar från KARVI, Paula Rossi, professor, Uleåborgs
universitet
10.00–11.30 Temat bekräftas senare
11.30–12.30 Lunch
13.00–14.30 Språkfärdighet och bedömning av språkfärdighet,
Marja Kivilehto, lektor, Tammerfors universitet
14.30–15.00 Aktuellt om Svenska nu, Tiinaliisa Granholm,
projektledare
15.00–15.30 Kaffedags
16.00–
Utflykt till Borgå skärgården
Onsdagen den 3 augusti
07.00–09.00 Morgonmål / Kaffebuffet kl. 8.00–16.00
09.00–12.00 Lukio: Palautetta kevään 2016 yo-kirjoituksista ja
Tulevaisuuden näkymiä / DigiTala, Raili Hildén,
ruotsin jaoston puheenjohtaja, YTL
AMK ja ammatillinen 2. aste: Korkeakoulujen ja
ammatilliset kieltenopettajat opetusta kehittämässä
– Kokemuksia ja tuloksia ruotsin opettajien täydennys
koulutushankkeista. Taina Juurakko-Paavola, dosentti,
HAMK
Peruskoulu: Ulos luokkahuoneesta, Marjo Kekki,
ruotsinopettaja, Kasavuoren koulu
12.00
Utcheckning
13.00–14.00 Lunch
14.00–15.00 Pekka Peuran opetuspolku ym. konkretiaa
15.00–16.00 Tom Pöysti (rubriken senare)
16.00–16.15 Lotteri och kursavslutning
Kurspriset 295 euro inklusive i programmet angivna måltiderna.
Rumspriser/natt: 102 €/enkelrum och 110 €/dubbelrum
Kursen arrangeras i samarbete med nätverket Svenska nu och Kultur
fonden för Sverige och Finland.
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