AKTIASTIFTELSEN I ESBO-GRANKULLA, BEVILJADE UNDERSTÖD 2020
Sökande

Ändamål

för att organisera och genomföra ett program om företagande och
företagsverksamhet för skolelever, klass 9 och 10, i Esbo och Grankulla.
Programmet är en tävling: "Hurudant är ett ansvarsfullt företag
För kreativ sysselsättning t.ex målning för att stimulera olika sinnen t.ex.
musik och rörelseövningar för äldre personer på servicehem och
äldreboenden för verksamhet under hela året 2020
Mammakören Änglaklang ansöker om understöd för sin körresa till Bryssel,
Arbetsgrupp Mammakören
till programmet hör en egen konsert, uppträdande i Europa parlamentet
Änglaklang
samt stå för musiken under gudstjänsten i Sjömanskyrkan.
För vårresa till Tusby 19.5.2020, för att bekanta oss med Sibelius hem
Ainola och Lottamuseet. Vi åker med beställd buss, lunch och kaffe.
Arbetsgrupp Olars Pensionärer Estimerade kostnader € 930,- för 20 personer.
Arbetsgrupp Alberga
Rotaryklubb
Arbetsgrupp IANNE (Anna-lisa
Leino, Eivor Holm och Elisabeth
Dahla)

Arbetsgruppen
Granhultsskolans körer

för ordnande av välgörenhetskonserten "Vårt hav" med Granhultsskolans
tre körer (åk 2-6, ca. 100 sångare) i Grankulla i oktober 2020.

Arbetsgruppen Jannike
Sandström och Niklas Rosström för att ordna konserten "I våra rum" i Grankulla i oktober 2020.

Arbetsgruppen Teater Mars

Barn- och ungdomsstiftelsen

Bemböle Hem och Skola rf.
Daghemmet Grankottens
föräldraförening

Vi söker bidrag för att förverkliga en läsdrama kväll i Grankulla på
Vallmogård hösten 2020 med pjäsen Drakarna över Helsingfors
För Dreams verksamhet riktad åt hög- och andra stadiets ungdomar.
Dreams är förebyggande verksamhet i form av framtidsorienterade
skolbesök med inspirerande svenskspråkiga talare.
Stöd för 50 elever i klasserna 1-4 samt förskolan i form av resa till
stafettkarnevalen, Stipendier, vårjippo, rytmikverkstad/capoeira,
teaterbesök samt sportredskap att använda på rasterna.
Daghemmet Grankottens föräldraförening ansöker om bidrag för
bondgårdsbesök, teater och konsert, kreativa byggsatser, högtalare och
förskolans traditionella restaurangbesök.

Drumsö Idrottskamrater Dicken
rf.
För verksamhetsunderstöd för handbollsverksamheten kalenderåret 2020
För DUV i Mellersta Nylands konstklubb och Öppet hus verksamhet för
svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.
DUV i Mellersta Nyland rf
Verksamheten arrangeras på klubblokalen Ankaret i Esbo år 2020.
Emsalö musikfestival förening
r.f.

Esbo hembygdsförening r.f.

Esbo Idrottsförening r.f.

Esbo Navigatörer r.f.

för att organisera en konsert med den spanska pianoduon Sofia & Carles i
samarbete med Gallen-Kallela museet 15.5.2020.
För Hembygdsföreningens verksamhet så som litterär afton, Afton vid
Esboån, höstseminarium, grötfest med Lucia, hembygdsbibliotek,
skolmuseets dejourering och driften av Lagstad Hembygdsgård.
För barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklande av vuxenidrott och motion i Esbo och Grankulla under året 2020.
För att göra vår verksamhet känd och attraktiv bland unga inom
intresseområde. För Lilla Brändö (holmen) skall motsvara behovet, fungera
som ett tryggt övningsområde för medlemmar och sjöscoutkårer.
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1. För fortsatt utveckling av breddsporten för juniorer på nationell nivå. 2.
För toppidrottares olympiska satsning inför OS i Tokyo 2021. 3. För
Esbo Skytteförening rf
övningsbana i Esbo för bredd- och toppidrott.
för utgivning av en kulturtidning i Esbo. Aktuella samhälls- och kulturfrågor
kommer att belysas. Tidningen utkommer i mars 2021 och delas ut till
Esbo svenska kulturförening r.f. drygt 10 000 svensk- och tvåspråkiga hushåll i Esbo.
Aktivt program sommaren 2020 för alla seniorer i Esbo. Allmän nyttiga
program i Esbo centrum och Hagalund. Vi har fortsatt IT-stöd till seniorer i
Esbo svenska pensionärer rf
Esbo. Aktiv rektytering av nya medlemmar i oktober.

Esbo västra ungdomsförening rf för reparationer och teaterverksamhet 2020
För Finns sommarteaters pjäs 2020, evenemanget En Kulturdag 1.9.2020,
Esbobygdens ungdomsförbund Teaterskolan i Esbo, EBUF:s sommarläger 2019 samt språkcafé under
r.f.
Svenska veckan
För pensionärer har planerats två utfärder, en på våren och en på hösten.
Födelsedags- och julfest på hösten. På våren ett teaterbesök. På våren
Esbovikens pensionärsklubb
kommer vi att ha tre föreläsare, på hösten 2-4.
Vi ansöker om understöd för finansiering av klubbens
ESP Dalsvik pensionärsklubb
medlemsverksamheten.
för pensionärsträffar med aktuella och intressanta föredrag, för
ESP-Gäddvik-Mattby
Valborgsfirande med musikinslag, för vårutfärden till Malmgård och Lovisa,
Pensionärsklubb
för jubileumsfesten 45-år och för guidningar på konstmuseer
För Gröndals svenska pensionärer , utfärd till Villnäs , Mannerheims
barndomshem den 15.5 2020 och resa till Estland 1-3.9 Haapsalu
ESP/Gröndals pensionärsklubb Rekreation för Gröndals svenska pensionärer
för införskaffning av roddbåt sk Coastal boat som möjliggör också
Espoon soutajat ry Esbo
singelrodd för införskaffning av 1st RP3 rodd-ergometer (inomhusbruk) för
roddare rf
kostnader/hyror för vinterförvaring av kyrkbåtar

Estrad Evenemang rf.

Fallåker Uf rf.

FDUV/Lägerverksamhet

Finlands Handbollförbund rf
Finlands Svenska Folkdansring
r.f.
Finlands svenska
taltidningsförening rf

FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37 r.f.

Folkhälsan i Algberga rf

För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-12åringar i Esbo/Grankulla läsåret 2020-2021
Fallåker UF rf söker understöd för teater- och föreningsverksamhet under
2020. Föreningen skapar svenskspråkig teater i Esbo för publik från hela
svenskfinland, samt ordnar verksamet för medlemmar.
För transport av deltagare med intellektuell funktionsnedsättning från Esbo
och Grani till och från FDUV:s sommarläger i V-Nyland. Transporten är en
förutsättning för att de ska kunna delta i lägren.
om bidrag för ungdomslandslagsverksamheten och för understöd till
mindre bemedlade unga landslagsspelarna för deras lägeravgifter.
För en "Kurs i tidigare nordiska samdanser" i Lagstads skola i Esbo
25.10.2020. Kursens målgrupp är både barn, unga och vuxna folkdansare.
Kursspråket är svenska.
För produktion, utgivning och utveckling av finlandssvenska taltidningar till
synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2020. Stödet söks i
första hand för prenumeranter i Esbo-Grankulla.
För att säkra möjligheterna till skidåkning i vår skidbacke Swinghill i Noux
genom anskaffning av effektivare utrustning för snöproduktion, som
möjliggör snöproduktion tidigare på säsongen än nu.
För eftermiddags klubbar och sommarläger, för barn i Boställskolan med
omnejd, i Boställskolan och Thorstorp, klubbar under läsåret 20/21,
dagsläger 6 veckor sommaren 2020.
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Fontana Media Ab Oy

för att dela ut tidningen Julstjärnan 2020 till eleverna i årskurserna 5–6 i
språkbadsskolorna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda samt för
fotografier i boken Ett blodkärl som brast

Föreningen Esbo Sångkör rf

för Esbo Sångkörs sång- och konsertverksamhet år 2020
För verksamhet av språkbadsdaghem på svenska med 49 dagvårdpl. för
föreningen Espoon Kielikylpy- barn som har finska som modersmål. Målet är att barnen blir funktionellt
Esbo Språkbad r.y
flerspråkiga med hjälp av olika kultur & idrottsaktiviteter.
För att upprätthålla en tradition med jazzmusik i storbandsformat,
inkluderande ordnandet av konserter för allmänheten med proffesionella
Föreningen Grani Big Band r.f. gästartister inom denna genre.
- för att ordna en vårutfärd till Rehndalens husdjurspark i Kyrkslätt
Föräldraförening vid Finno
13.5.2020. - för att bjuda in bandet FlipFlop till Föräldraföreningens
daghem r.f.
gårdsfest i september 2020.
För att barnen på Kasabergets daghem ska få bekanta sig med husdjur i
september 2020 samt uppleva en konsert i finlandssvensk barnmusik i
Föräldraföreningen Kasan r.f. december 2020. Båda tillställningarna ordnas på daghemmet.
för införskaffning av 1) material som stöder och strukturerar den
Föräldraföreningen Portängen språkutvecklande verksamheten, samt fixa pedagogisk lärmiljö 2)
r.f.
busstransport till vårutfärden som barnen själva valt
För alla elever i Finno skola samt även för 5:e klassisternas
Föräldraföreningen vid Finno
lägerskoleverksamhet. Bidraget som ansöks skall användas år 2020 och går
skola rf
till arrangemang av olika typer av elevaktiviteter.
Föräldraföreningen vid
Fågelsångens daghem
För musiklek i första hand eller alternativt capoeira/barnyoga/annan
rf.A3:C106
motionsform för barn till daghemmet Fågelsången i Esbo hösten 2020.
Föräldraföreningen vid
Arrangerande av idrottsdag för barnen vid Karamalmens daghem och
Karamalmens daghem och
förskola samt deras familjer och en teater föreställning i skolan för dagis
förskola rf J
och förskolan.
Föräldraföreningen vid
Mattbergets daghem och
Understöd söks för litteratur, teater och konserter samt idrottsutrustning
förskola rf
eller -evenemang för förskole- och dagisgrupperna (ca 140 barn)
För att erbjudan eleverna vid Storängens skola en mångsidig och
Föräldraföreningen vid
inspirerande utbildningsmiljö med fokus på kultur och litteratur på det
Mårtensbro skola r.f.
svenska modersmålet.
Vi ansöker om medel för att Smedsby daghem skall kunna åka med barnen
Föräldraföreningen vid
till Tempputemmellys (tempputemmellys.fi). Tempputemmellys ordar
Smedsby daghem och förskola gymnastiktimmar för grupper t.ex. daghemsgrupper. Barnen
Föräldraföreningen vid
För kultur- och sportaktiviteter under verksamhetsåret 2020-2021 som
Vindängens daghem och
faller utanför den lagstadgade verksamheten inom dagvård, t.ex.
förskola rf
konserter, teatrar eller sportaktviteter.
Föräldrarföreningen vid
Vindängens skola r.f.

Gallträsk Segelsällskap rf

för Vindängens skolas vintersportdag, lägerskola, friluftsdag i Noux,
sexsnack, rastkiosk och musikinstrument för musikundervisningen
För anskaffning av elmotor och 2 optimistjollar samt underhåll av befintlig
utrustning. Utrustningen används för GSS juniorverksamhet på Gallträsk i
Grankulla till övning, tävling och eftissegling.

Garantiförening för TOTEMteatern
Garantiföreningen för Mattby
svenska lekskola rf/
Eftermiddagshem för skolbarn

för ett LED-ljussystem till TOTEM-teatern år 2020.
1. för att upprätthålla verksamheten på eftis och lekis under läsåret 20-21,
5000 €. 2. för renovering av nya utrymmen som vi saknar, 10.000 €. Båda
avdelningarna verkar i tillfälliga utrymmen nu.
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För att vidare utveckla frivilligverksamheten i Grankulla 2020. Utbildning
Granin Lähiapu ry, Grani
och stöd organiserat av Grani Närhjälp är vitala för att de frivilliga skall
Närhjälp rf
orka. Medel ansöks för detta ändamål.
I och med den ökade mängden mark- och skogsbränder vilket direkt
kopplas till klimatförändringen, har brandkåren behov av skyddsutrustning
Grankulla Frivilliga Brandkår r.f. för markbränder. Något som räddningsverket inte införskaffar.
Vi ansöker om understöd för att kunna förnya föreningens
Grankulla Gymnastikförening gymnastikredskap. Gymnastikredskapen används dagligen i verksamheten
rf.
där ca 400 gymnaster i ålder 3-80 år deltar.
för drivande av GrIFK fotbolls representationslag som spelar i tvåan, 3
Grankulla IFK
nivån i Finland. Laget behövs som förebild, föreningens linje är dock att
representationsfotboll rf
juniorerna inte skall betala för representationslaget.
Understödet kommer att användas för att möjliggöra Grankulla
Kammarkörs uppförande av Faurés Requiem under Grankulla Stads
Grankulla kammarkör
musikdagar.
För att Grankulla Marthaförening rf under år 2020 skall kunna ordna
program och kulturutfärder för sina 130 medlemmar, enligt föreningens
Grankulla Marthaförening rf
målsättningar anhåller vi om föreningsstöd.
för det tvåspråkiga evenemanget Grankulla musikfest, en hybridfestival
Grankulla musikfest förening rf med klassisk musik och föreläsningar som ordnas 23.10-1.11.2020.
För att möjliggöra förmånligt deltagande i och gratis transport till
förbundslägret Najs2020 29-7-5.8.2020 i Ahtela för Grankulla Scoutkårs
Grankulla Scoutkår
och Scoutkåren MuHös deltagare.
för kulturverksamhet på svenska för alla i Grankulla 2020: tidningen Vi i
Grankulla svenska
Grankulla, utgivande av boken "Värdefulla byggnader", fotoutställning,
kulturförening
Grankulladagen, byggnadsvårdseminarium, Svenska Dagen
- för rekreation för damer som jobbar för diakonin i G:kulla - för besök till
Grankulla svenska
Retreatgården Snoan, s.f.s. möjligt - för ett teaterbesök i höst - för
kyrkoförening r.f.
materialanskaffning till våra basarer
För grundreparation av avloppsrör, fönster och dränering i
Grankulla svenska
Betlehemskyrkan i Grankulla 2020-22. Kyrkan byggd 1917,
metodistförsamlinG
församlingssalen 1968, är samlingsplats för grankulla- och esbobor i olika
För att ordna diger, både andlig och fysisk verksamhet under hela året åt
Grankulla Svenska Pensionärer de svenskspråkiga pensionärerna i Grankulla. Ordnas främst i Grankulla.
rf
Medlemmarna får delta i GSP:s 45 års evenemang.
för finansiering av medlemsverksamheten: medlemsmöten med aktuellt,
informativt eller kulturellt innehåll samt teater-, konsert- och museibesök
Grankullagillet r.f.
och utfärd till kultursevärdheter i trakten.
för att främja såväl senior- som juniorhandbollen i Grankulla och Esbo. Vi
skapar förutsättningar för Grankullajuniorer att kunna spela på högsta nivå
GrIFK Elit
och ordnar handbollsskolor & träningar för dem.
Gäddvik Svenska Barnträdgård
r.f.
För verksamheten.

Hagalund pensionärsklubb
Hem och skola i Grankulla,
Hagelstam och GGs
Hem och Skola vid
Granhultsskolan rf

För stöd till Hagalund pensionärsklubbs (230 medlemmar) verksamhet för
kalenderåret 2020.
Ansökan består av 19 olika projekt som gäller elever, lärare och/eller
utrustning i Hagelstamska Högstadiet och Gymnasiet Grankulla Samskola
under läsåret 2020-2021.
För diverse aktiviteter för elever samt lärare i Granhultsskolan (c. 370
elever) inkl. lägerskolan hösten 2020, resor, utrustning, evenemang och
besök.
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För renovering av köket och uppfräschning av sov/vardagsrummet i
Hembygdens Vänner i Alberga vaktmästarbostaden i Thorstorp. Köksskåpen byts ut, väggarna målas och i
rf
rummet får väggarna tapeter och golvlisterna förnyas
För att befrämja junioridrott och att öka möjligheterna till
Idrottsföreningen Kamraterna, idrottsupplevelser inom GrIFK:s och dess dotterföreningars verksamhet.
Grankulla r.f.
Verksamheten pågår på båda språk.
Kammarkören Novenas understödsförening,3000 ansöker om bidrag för sin
Kammarkören Novenas
konsertresa till Trieste, Italien och Ljubljana, Slovenien 16 - 19 oktober
understödsförening rf
2020.
För året 2020: utfärder, teater Taimine, böcker, lek-och pysselmaterial,
Karamalmens Hem och Skola stipendier för alla elever i Karamalmens skola; Sexsnack/ åk 5, och
förening rf
lägerskola i åk 6.
Kilo svenska stiftelse/Kilo
svenska lekskola

Kungsgårds daghems
föräldraförening rf

för verksamheten år 2020 vid det privata daghemmet Kilo svenska lekskola
i Esbo.
Vi ansöker härmed om bidrag för att ordna en större utbildningsdag med
temat "Att vara närstående till missbrukare" och kunna bjuda in en
rikssvensk föreläsare 11.11.2020 på G18 i Helsingfors.
För att erbjuda unga i åldern 12-29 lättillgänglig, avgiftsfri och konfidentiell
samtalshjälp på svenska, utan remiss, samt för förebyggande kulturbaserat
arbete i skolorna i Helsingfors med omnejd.
för arrangerande av kreativa eftermiddagslubbar för främst åk 3-6 under
läsåret 2020-2021 samt ett sommarläger 2021 i samarbetet med
Filmklanen för barn i åk 1-6 i Esbo-Grankulla området.
Vi önskar erbjuda barnen ledda gymnastikstunder. Undervisningen skulle
ske på hösten 2020 i daghemmets utrymmen. Idrottsredskap som
uppmuntrar barnen till rörelse. Inköp enligt önskelista från dagis.

Kö-klubben

På grund av inloggningssvårigheter för Köklax svenska pensionärsklubb
ansöker vi nu som grupp om bidrag för år 2020 för Köklax-klubben..

Köklax Frivilliga Brandkår

För att Köklax Frivilliga Brandkår i år skall kunna anskaffa ett hydrauliskt
räddningsverktyg för brandkårens räddningsavdelning.

KRAN rf
Krisjouren för unga /
HelsingforsMission
Kulturföreningen Magiska
Hatten r.f

Lagstads skolas
föräldraförening r.f.
Lekskolan Sockan Södrik
svenskar r.f.

Mattelandet i Esbo

Mattlidens föräldraförening rf

Mattlidens gymnasium
Mellersta Nylands
Brandkårsförbund r.f.
Mellersta Nylands
Diabetesförening MENDI rf

för eleverna i Lagstads skola (klass 1-10) för förverkligande av olika
aktiviteter, stipendier och lägerskola.
för hembygdskunskap och kultur för barnen vid Lekskolan Sockan:
busstransport till Forsbacka ( skogsmulleutfärd) i vår och teater Taimines
föreställning "Ruskigt på riktigt" i höst.
för arrangemang av Kängurutävlingen i mars 2021 och spelturneringarna i
Mattelandet, deltagare matematikintresserade elever i åk 3-9 i Esbo samt
för inredande av ett matte-Escape Room i Mattelandet.
för alla enskilda klasser och grupper i Mattlidens skola med en gemensam
ansökan. De detaljerade enskilda ansökningarna (19st) syns i en
sammanställd tabell som skickas per epost till stiftelsen.
Internationella projekt samt projekt kring samhörighet, välmående och
pedagogisk utveckling på Mattlidens gymnasium, Esbo.
för Mellersta Nylands Brandkårsförbunds 70-års jubileum 2020 (preliminärt
24-25.10) på Hanaholmen samt för arrangerandet av ett veckoslutsläger
för brandkårsungdomar hösten 2020 på Kylmälä FBK.
För vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands Diabetesförening
Mendi rf från Esbo och Grankulla i Grankulla simhall 9 gånger under
vårterminen 2020 och 15 gånger under höstterminen 2020.
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Nuuksio-seura ry, Noux
förening rf

Noux-föreningens föreninghuset Honkamajas festsalens golv måste lackas
och kökets och scenens golv måste målats på våren 2020.

Nylands svenska
ungdomsförbund (NSU) r.f.

Pensionärskören FURORNA

För Nylands svenska ungdomsförbunds barn och ungdomsverksamhet
samt för Nyländsk Aftongala 2020.
För stöd av juniorverksamheten under sommaren 2020. NJK ordnar sju
svenskspråkiga sommarläger och veckovis träningsverksamhet, en stor del
av deltagarna är från Esbo och Grankulla.
för rese- och deltagarkostnader för föreningens juniorer och ungdomar till
ungdomsserietävlingar i Nyland, FSOM på Åland och 25mannastafetten i
Sverige
för aktiv och målinriktad körverksamhet i Esbo 2020, för förstärkande av
körkontakter i Finland, Sverige och Danmark, värdskapet för Tårnbykorets
besök i Esbo och för julkonsert med Ruusut ja Ritarit.

Pro Culturae rf

För att arrangera streamade konserter för barn i Esbo och Grankulla under
Corona karantän/isoleringstiden i Finland, under maj-juni månad 2020

Pro Mymlan rf

för utfärder och aktiviteter med barnen och för material till Daghemmet
Mymlan i Esbo samt för renoveringskostnader.

Nyländska Jaktklubben r.f
Orienteringsföreningen OK 77
rf

Pro Rödskog r.f.

Päivänkehrän kielikylpy ry

Riff rf

Rödskog föräldraförening r.f.

Simmis Grani Ry.

för bevarande av Rödskog gamla skolhus för undervisning och som
medelpunkt för gemensam byaverksamhet.
För lägerskola i Högsand, Hangö för språkbadsklass 6K och för deltagande i
Olarin Lystit på Kuitinmäki skolan och för Se Det Goda-föreläsning för
föräldrarna i Päivänkehrä skolan i hösten 2020.

för språkturne´ i finska skolor i Esbo/Grankulla och Helsingfors
För två st dagsläger för eleverna i Rödskogs skola; ett i början av
sommarlovet och ett innan skolstarten. Vi ansöker även om bidrag till
mångsidig klubbverksamhet och utdelandet av stipendier.
För att upprätthålla och utveckla simverksamheten för juniorer genom att
hålla träningsavgifterna på en skälig nivå så att alla kan delta trots COVID19 effekter på familjers ekonomi.

Sjöscoutkåren Stormfågeln rf ansöker om bidrag för renoveringen av vår
Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. kårlokal på Nokkala udd (Mattby, Esbo) sommaren/hösten 2020.
för barnteaterverksamhet på svenska och för naturverkstäder kopplade till
Skolteateaterföreningen rf /
föreställningarna under Unga Teaterns 60-års jubileumsår 2020-2021.
Unga Teatern
Målgrupp: barn i förskolor och i årskurs 1-6 och familjer.
För 1) årskurs 6 i Smedsby lågstadieskola och deras lägerskola till Labbnäs
hösten 2021 och 2) för ett skolbesök till Svenska teatern i Helsingfors för
Smedsby Hem och Skola rf
att se musikalen Mary Poppins i november 2020.
för anskaffningar detta år till Musikinstitutet Kungsvägens musiksal: 1) ett
Stiftelsen för finlandssvensk
mixerbord för att användas av lärare och elever samt 2) några nya lampor i
kultur i Esbo sr
taket för att förbätttra allmänbelysningen.
För musiklägret Miniwegelius Nyland på Finns/Omnia i Esbo, ett dagsläger
Stiftelsen för Martin Wegelius för barn i lågstadieåldern. Tidpunkt 1-5.6.2020, men kan komma att skjuts
Institutet sr
på beroende på läget.
SU i Nyland ansöker understöd för vår årliga minikongress i Esbo, för en
utbildningsdag för våra kommunalvalskandidater och för en middag för att
Svensk Ungdom i Nyland r.f.
stöda Esbo lokalförening fortsatta aktivitet.
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Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab
Sydkustens landskapsförbund
r.f.

För arbetsmaterial, idrottsprofilering, studieaktiviteter och handledning för
230 unga yrkesskolessuderande i Prakticum med hemorten Esbo eller
Grankulla läsåret 2020-2021.

20 000

Taimine Oy - Teater Taimine

för ordkonstverksamhet i Esbo och tamburbibliotek i daghem i Esbo
För produktionsstöd för SKRAJ, en känslofylld konsert med sånger och
mellantexter kring temat rädsla. Målgrupp seniorer och deras barnbarn.
Premiär i nov 2020 i Esbo, turné i Esbo och Grankulla 2021.

5 000

Teknologorkestern
Humpsvakar

Upprätthålla Teknologorkestern Humpsvakars verksamhet i Otnäs under
året 2020. Möjliggöra det buller och bong orkestern är känd för.

1 000

Understödsföreningen för Esbo Ecoro är en blandad kör som övar för tillfället inför sommarens och tidig
Kammarkör r.f.
höst konserterer "Ecoro by the Sea"

1 500

Understödsföreningen för
Grankulla musikinstitut r.y.
Understödsföreningen för
jazzmusik i Grankulla rf

Ungmartha r.f.

Urkuyö ja Aaria ry

Västerledens Språkbad Rf
Westenddaghem
föräldraförening
Westendinpuiston koulun
vanhemmat ry

För musikteaterutbildningen inom huvudstadsregionen
För att utveckla och upprätthålla intresset för melodisk jazzmusik med
tonvikten på det svenskspråkiga Finland planerar vi att arrangera bl.a.
konserter och festivaler i Grankulla år 2020 och 2021.
för för verksamhet riktad till barn och unga i Esbo och Grankulla i form av
kurser, temadagar, dagläger samt föreläsningar vars huvudsakliga syfte är
att förmedla kunskap om en sund, hållbar livsstil.
Vi ansöker 9000 € för anordnande av festivalen 35. Orgelnatt och Aria 4.6. 31.8.2020 i Esbo Festivalen bjuder på stämningsfulla konserter i Esbos
gamla grånstenkyrka för alla Esbo- och grankullabor
för teater, personalens fortbildning i hur vi kan stöda barnens inlärning av
det svenska språket samt hur vi kan stöda vänskap och förebygga
mobbning i daghem/förskola, inskaffning av förskolematerial
För att ordna en konser med Arne Alligator på Westends Daghem under år
2020 (då koronasituationen det tillåter) för barnen på daghemet.
För att erbjuda skolelever kultur och nyttig information om samhälle i olika
form av lektioner i skolan och under skoltid. Vår skola har både
svenskspråkiga (språkbad) och finskspråkiga elever.
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