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Vi takker våre samarbeidspartnere: Arkki – Arkitekturskolan för barn och
ungdomar, Circumpolar Hip Hop Collab/Riddu Riddu Festivála, Den
finländska ev. luth. församlingen i Norge, Den kulturelle skolesekken i
Akershus, DOGA – Design og arkitektur Norge, Finlands ambassade,
Henie Onstad Kunstsenter, Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival, Kunsthall Grenland, Minimalen kortfilmfestival, Maerz Contemporary, Momentum10 – Nordisk biennale for samtidskunst, Norsk Littera-

turfestival – Sigrid Undset-Dagene, Oslo Pix, Oversatte Dager,
PechaKucha Night Oslo, Riksscenen – scene for folkemusikk og folkedans, TIFF - Tromsø Internasjonale Filmfestival og Trondheim Jazzfestival. Spesiell takk til våre bidragsgivere: Kulturdepartementet i Norge,
Kulturfonden för Finland och Norge, Norsk-finsk kulturfond og Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

GODT NYTT ÅR 2019!
Oslo europeisk miljøhovedstadsår 2019 ble sparket i gang i
starten av januar på kulturarena SALT. Vi er glade over at
Kaarina Kaikkonen sin massive kunstinstallasjon We Are Still
The Same, som FINNO produserte på høsten, pryder fortsatt
fiskehjellene på SALT og fikk dermed en sentral rolle på
åpningen av miljøhovedstadsåret.
Vinteren 2019 starter med program i Nord-Norge. Vi anbefaler
en tur til Tromsø der TIFF – Tromsø Internasjonale Filmfestival
arrangeres for 29. gang. Flere finske filmer og regissørbesøk har
fått plass i festivalens program. I tillegg spiller det eksperimentelle bandet Cleaning Women med instrumenter lagd av ting
funnet i garasjen eller i kjøkkenskuffen. Programmet fortsetter i
Tromsø med Circumpolar Hip Hop Collab der urfolksmusikere,
bl.a. samiske Ailu Valle og Amoc erobrer scenen.
Minimalen kortfilmfestival tilbyr flere finske filmer til tilskuere i
Trondheim. Bl.a. Pilvi Takalas og Marja Helanders verk vises i
Nordisk konkurranse. Senere på våren får barn og ungdommer
også mulighet å nyte finske filmer på Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival. Filmfestivalen Oslo Pix byr også på
finske filmopplevelser.

Finsk billedkunst kan ses i Kunsthall Grenland som presenterer
kunstnerparet Noora og Kimmo Schroderus sin utstilling
Naturvitenskaplige observasjoner. Senere på sommeren
arrangeres nordisk samtidskunstbiennale Momentum 10, hvor
flere anerkjente finske billedkunstnere viser sine verk.
Både Helsingfors og Oslo er aktuelle med byggeprosjekter av
store nye kulturinstitusjoner. Mens det nye Nasjonalmuseet,
Munch-museet og Deichmanske bibliotek åpner sine dører i
2020 i Oslo, har Helsingfors fått oppmerksomhet i internasjonale medier med to nye kulturbygg i hjertet av byen: Det nye
biblioteket Ode samt kunstmuseet Amos Rex med sin unike
arkitektur. Katja Savolainen fra JKMM Architects, som står bak
det nye museet, presenterer prosjektet i PechaKucha Night i
Oslo.
I mai gleder vi oss til besøk av Linda Liukas, en sentral person i
programmeringsverden. Den prisvinnende og populære
foredragsholderen holder keynote i et seminar
som handler om utnyttelse av digitale verktøy i
læring og utdanning.
FINNO-teamet ønsker inspirerende og mangfoldig kulturår og
håper vi ses på arrangementene i løpet av våren!

Pauliina Gauffin
direktør
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14.-20.1.

Kaarina Kaikkonen: We Are Still The Same, Oslo, 2018. Foto: Endre Lohne

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 ble sparket i gang i
starten av januar på kulturarena SALT. Kaarina Kaikkonens
massive kunstinstallasjon We Are Still The Same, som FINNO
produserte på høsten 2018, pryder fortsatt fiskehjellene på
SALT.
Den finske kunstneren Kaarina Kaikkonen (f. 1952) er kjent for
sine monumentale installasjoner laget av gamle og brukte klær.
«In every shirt there is a story, because someone with a warm
heart has been wearing it. All kind of people are together here,
but we are still the same, we are no wiser than fish. We still act
like fish, always going in a group, following each other in the
same direction, like a shoal of fish. We are a part of nature, and
nature is within us.» Kaarina Kaikkonen
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TIFF – TROMSØ INTERNASJONALE
FILMFESTIVAL
Finske filmer

FILM

UTSTILLING T.O.M. 31.1.

KUNSTINSTALLASJON PÅ SALT
Kaarina Kaikkonen
We Are Still The Same

SALT
Langkaia 1, Oslo
www.salted.no

TIFF – Tromsø Internasjonale Filmfestival

Tromsø Internasjonale Filmfestival arrangeres for 29. gang
14.-20. januar. TIFF er både en populær publikumsfestival, samt
et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje.
Festivalen har en sterk tradisjon for å vise finske filmer, og i år
presenteres fire nye. I tillegg blir det konsert med prog
rock-bandet Cleaning Women under avslutningsfesten lørdag
19. januar.
I programserien Horisont Øst:
Putting Lipstick on a Pig (regi: Johan Karrento)
Laugh or Die (regi: Heikki Kujanpää)
I programserien Film fra Nord (kortfilmer):
Crossing Tracks (regi: Otso Alanko)
Rose Garden (regi: Hannu-Pekka Peltomaa)
Aurora Kino m.fl.
Grønnegata 100, Tromsø
www.tiff.no
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CIRCUMPOLAR HIP HOP
COLLAB
Ailu Valle og Amoc

21.1. KL. 22

19.1.-24.2.
Kimmo Schroderus: Double-Minded, 2018

Kunsthall Grenland presenterer kunstnerduoen Noora og
Kimmo Schroderus med utstillingen Naturvitenskaplige
Observasjoner. Tittelen refererer til hvordan begge kunstnere
observerer og gjenskaper hverdagslige fenomener og materialer, samt presenterer disse i en ny sammenheng.
Noora presenterer to verk med broderier. Canis Lupus
Familiaris består av 30 innrammede portretter av hundenavn,
brodert med den enkelte hunds eget hår. Embroidered Bank
Notes er en serie med pengesedler, som fremstår med en
humoristisk tilnærming, der utvalget av viktige historiske
skikkelser (som oftest menn), oppleves i et helt nytt lys.
Kimmo viser et verk med tittelen Double-Minded,
en serie med skulpturer i syrefast stål, formet som slanger, men
med menneskelignende hoder foran og bak.
Utstillingen er kuratert av Nina Toppila.
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MUSIKK

UTSTILLING

NATURVITENSKAPLIGE
OBSERVASJONER
Noora og Kimmo Schroderus

Kunsthall Grenland
Storgata 164, Porsgrunn
www.kunsthallgrenland.no

Ailu Valle. Foto: Mads Suhr Pettersen

Circumpolar Hip Hop Collab er en bestillingskonsert som ble
komponert i samarbeid mellom urfolksmusikere fra det
sirkumpolare området. Konserten har som mål å inspirere og
løfte frem urfolksmusikere fra det sirkumpolare området som
rapper på sitt morsmål, og som er en stemme for urfolkssamfunnene de kommer fra. Dette er samarbeid på tvers av tradisjoner,
bakgrunn og musikalske preferanser.
Circumpolar Hip Hop Collab holder konsert i Tromsø den 21.
januar. Medvirkende er de samiske rapperne Ailu Valle og
Amoc fra Finland, strupesanger Alexia Galloway-Alainga fra
Canada og dj Uyarakq fra Grønland.
Konserten er et samarbeid mellom Riddu Riddu Festivála, Arctic
Frontiers og Studentsamfunnet Driv.

Studentsamfunnet Driv
Storgata 6, Tromsø
www.driv.no
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FOLK PÅ TORSDAG
Johanna Juhola Reaktori

7.2. KL. 20.30

22.-27.1.

MUSIKK

FILM

MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL
Finske filmer i Nordisk
konkurranse

Marja Helander, Birds in the Earth, 2018

Johanna Juhola Reaktori. Foto: Sami Perttilä

Minimalen Kortfilmfestival er klar for sin 31. utgave i Trondheim 22. – 27. januar. Over festivalens seks dager presenteres
bortimot 250 filmer, fordelt på konkurranser og spesialprogrammer. Fra Finland deltar seks ferske filmer i Nordisk konkurranse.

Folk på torsdag er en fast klubbkveld med løs snipp og
garantert bra musikk på Riksscenen! Her representeres gamle
helter og unge stjerner som alle opererer et eller annet sted
innenfor et folkemusikalsk landskap.

The Door (Ovi) av Jenni Toivoniemi
The Tiger (Tiikeri) av Mikko Myllylahti
Flame (Polte) av Sami van Ingen
Dansefilmen Eatnanvuloš lottit (Birds in the Earth) av Marja
Helander
• How to Approach a Giant Hole (Hur man närmar sig ett stort
hål) av Sawandi Groskind
• Dokumentarfilm The Stroker av Pilvi Takala

Den karismatiske og lekfulle Johanna Juhola fremkaller en
magisk verden, hvor Buenos Aires’ tangosalonger blandes med
mørke, finske skogslandskap. Johannas musikk er melankolsk
nostalgia ispedd forførerisk utroskap, hvor moderne tango
møter kreative elementer av elektronika.

•
•
•
•

Johanna Juhola - trekkspill, Sara Puljula - kontrabass,
Antti Kujanpää - piano & harmonium, Juuso Hannukainen live electronics

Nøyaktige visningstider og -steder: www.minimalen.com.
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Nova Kinosenter / Cinemateket Trondheim
Olav Tryggvasons gate 5 / Olavshallen, Trondheim
www.minimalen.com

Riksscenen - scene for folkemusikk og folkedans
Schous Kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, Oslo
www.riksscenen.no / Billetter: kr. 190/130
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PECHAKUCHA NIGHT OSLO
JKMM Architects / Amos Rex
Katja Savolainen

21.2. KL. 19.30

9.2. KL. 13.30-15
Arkki – Arkitekturskolan: Labyrint

I labyrint-workshopen kan du lære om ulike labyrinter og hver
deltaker får designe og bygge et eget labyrintspill.
Som inspirasjon brukes det gamle labyrinter, som man kan finne
i malerier, graveringer og murverk fra tusenvis av år helt fra
Middelhavet til Nord-Norge. I kystområdene i Skandinavia kan
man fortsatt finne Jungfrudans/Trojaborg-labyrinter som er bygd
av stein. Labyrint-workshopen ledes av finske arkitekter fra
Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar.
Workshopen passer for barn fra 7 år og oppover.
Deltagelse er gratis, men krever påmelding:
www.hok.no
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FOREDRAG

WORKSHOP

LABYRINTSPILL-WORKSHOP
Arkki – Arkitekturskolan för barn
och ungdomar

Henie Onstad Kunstsenter
Sonja Henies vei 31, Høvikodden
www.hok.no / www.arkki.net

			

Amos Rex. Foto: Mika Huisman

PechaKucha ble startet i Tokyo i 2003 og er et kulturelt event
hvor deltakere fra arkitektur, design, film, kunst, musikk og
vitenskap møtes og uformelt viser seg og sitt arbeid i en serie
korte presentasjoner. Arrangementet har blitt et viktig forum for
nettverksbygging og idéutveksling internasjonalt.
Kunstmuseet Amos Rex åpnet dørene i Helsingfors i august
2018 og har siden åpningsdagen vært en publikumsmagnet.
Amos Rex består av nye underjordiske utstillingslokaler, det
gamle Glasspalasset bygget i 1936, Bio Rex-kino samt
Glasspalasstorget, et evenementsplass som samtidig er taket
på utstillingslokalene.
Forbindelsen mellom fortid og nåtid skaper et interessant
utgangspunkt for utformingen av Amos Rex. Arkitekten Katja
Savolainen fra JKMM Architects kommer og presenterer det
unike museet.
DOGA - Design og arkitektur Norge
Hausmannsgate 16, Oslo
www.doga.no / Billetter: kr. 150
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21.2., 22.2., 23.2. KL. 18

Thresholds. Foto: Otto Donner

Utgangspunktet for forestillingen Thresholds er opplevelser av
«the uncanny» - overnaturlige og forunderlige fenomener - som
overgår den hverdagslige forståelsen. Både å snakke om og å
forske på «the uncanny» er tabubelagt, likevel er slike typer
opplevelser, ifølge spørreundersøkelser, like vanlige som arytmi.
Forskningsmaterialet for verket er en samling brev som har sin
opprinnelse i et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt med
navnet Mieli ja toinen (Sinnet og det andre), ledet av professor
Marja-Liisa Honkasalo.
Arbeidsgruppe: Daniel Andersson, Valborg Frøysnes, Anni
Klein, Tatu Nenonen, Pyry Nikkilä, Heidi Soidinsalo og Sinna
Virtanen
Produsent: Jonas Welander. Samproduksjon med Baltic
Circle.
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Maerz Contemporary
Øvre vei 13, Molde
www.maerzcontemporary.com

OVERSATTE DAGER
Kalevala på norsk
Mikael Holmberg

LITTERATUR 1.3. KL. 18

SCENEKUNST

FINSK-NORSK PERFORMANCE
Thresholds

Mikael Holmberg

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk
Oversetterforening og Norsk audiovisuell oversetterforening
samarbeider om å arrangere Oversatte dager 28.2.-1.3. som i
2019 går av stabelen for fjerde gang.
Den finlandssvenske forfatteren og illustratøren Mikael
Holmberg skal gi en presentasjon av Finlands nasjonalepos
Kalevala, som han har oversatt til moderne norsk. Oversettelsen
har gitt ham Bastianprisen og det Finske Kalevalaselskapets
epospris i 2018. Holmberg vil fortelle om bakgrunnen for verket
og hva det har hatt å si for utviklingen av finsk språk og kultur,
dessuten om hvordan han har oversatt verket. Holmberg vil
avslutte med dramalesning fra verket sammen med skuespilleren
Marianne Ustvedt.

Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, Oslo
www.litteraturhuset.no /www.oversattedager.no
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KRISTIANSAND INTERNASJONALE
BARNEFILMFESTIVAL
Finske filmer

29.4.-4.5.

KL. 19
Mathias Eick. Foto: Colin Eick. Sinikka Langeland. Foto: Dag Alveng

Konserten The Forest Duo består av tradisjonelle runesanger
og sanger med tilknytning til skogen fremført av Sinikka
Langeland i samarbeid med den internasjonalt anerkjente
trompetisten Mathias Eick.
Runesanger er del av den magiske Finnskogtradisjonen og
Langeland har i flere tiår arbeidet med den skogfinske
kulturarven både som tradisjon og som inspirasjon for sin egen
musikk. Dette arbeidet har resultert i flere utgivelser på det
velrenommerte plateselskapet ECM. Ved siden av svedjebrenning, skogfinske røykstuer og nevertradisjon er runesangen
typisk skogfinsk. Det er her den skogfinske mytologien og
livssynet kommer klart til syne. Runesangene er også bærere av
det gamle skogfinske språket. Trompetisten, bandleren og
komponisten Eick er blitt kalt et av verdens største jazztalenter
og turnerer verden rundt.
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Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, Oslo
www.litteraturhuset.no / www.oversattedager.no

FILM

MUSIKK 1.3.

OVERSATTE DAGER
The Forest Duo
Sinikka Langeland &
Mathias Eick

Hölmö nuori sydän (Stupid Young Heart) Foto: Uwa Iduozee

Barnefilmfestivalen i Kristiansand er et av Norges største
kulturarrangement for barn og unge med et publikumsbesøk på
18 000, omkring 200 forestillinger og ca. 100 titler på
programmet. På festivalen vises film fra hele verden, både
spillefilm og animasjon, kortfilm, novellefilm, langfilm og
dokumentarer. Det unge publikummet får muligheten til å møte
filmskapere fra hele verden. I tillegg arrangerer festivalen en
rekke filmverksteder, hvor barn selv får lage film under veiledning
fra profesjonelle filmskapere.
Blant annet kan man se finske Hölmö nuori sydän (Stupid Young
Heart) av den prisvinnende regissøren Selma Vilhunen. Det blir
også gjensyn med hennes forrige fiksjonsfilm Tyttö nimeltä
Varpu (Little Wing). Dessuten står spillefilmen Supermarsu
(Super Furbal) av regissør Joona Tena og kortfilmen Sintti
(Fingerling) av Reetta Aalto på årets festivalprogram.
Kristiansand Kino
Vestre Strandgate 9, Kristiansand
www.barnefilmfestivalen.no

17

TRONDHEIM JAZZFESTIVAL
Iro Haarla Quintet

9.5. KL. 9-12
Linda Liukas

FINNO og Finlands ambassade i Norge arrangerer i samarbeid
et miniseminar og workshop med temaet utnyttelse av digitale
verktøy i læring og utdanning. Hva slags verktøy brukes i
Finland? Seminaret er rettet mot norske lærere, lærerstudenter,
tjenestemenn innen utdanning samt andre interesserte.
Seminarets keynote holdes av Linda Liukas, som er barnebokforfatter, illustratør og programmerer samt en sentral figur i
programmeringsverden. Hun er grunnleggeren av Rails
Girls-nettverk, som underviser programmering for unge kvinner
over hele verden. Liukas er en ettertraktet foredragsholder og
kjent for sin bokserie Hello Ruby, som introduserer teknologiens
fascinerende verden for barn. Liukas har blitt kåret bl.a. til
Forbes’ TOP 50 Women in Tech Europe 2018.
Mer informasjon og påmeldingslink kommer på
www.finno.no og www.finland.no.
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OBS! Onsdag 8.5. opptrer Linda Liukas på PechaKucha
Night Oslo på DOGA - Design og arkitektur Norge.

MUSIKK 12.5. KL. 14

SEMINAR

MINISEMINAR OG WORKSHOP
Digitale verktøy i læring og
utdanning
Linda Liukas

Iro Haarla. Foto: Maarit Kytöharju

Siden år 2000 har Iro Haarla ledet sine egne band og framført
egne komposisjoner. Av hennes utgivelser, er albumene fra det
tyske plateselskapet ECM mest kjent. De to albumene
Northbound (2005) og Vespers (2011) med finsk-norske Iro
Haarla Quintet er begge produsert av Manfred Eicher, og har
fått en svært god mottakelse internasjonalt. Vespers mottok
EMMA-prisen for beste jazz-album i Finland i 2011.
Iro Haarla Quintet har spilt på en rekke anerkjente jazzfestivaler
verden over, blant annet London Jazz Festival i Queen Elisabeth
Hall, North Sea Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, Moldejazz
med flere.
Iro Haarla - piano og harpe, Hayden Powell - trompet, Trygve
Seim - tenor- og sopransax, Ulf Krokfors - bass, Markku
Ounaskari - trommer
Dokkhuset
Dokkparken 4, Trondheim
www.jazzfest.no / Billetter: kr. 290 / 190
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FILMFESTIVAL
Oslo Pix

É N F IL MF E S T I VA L

3.

Maria Turtschaninoff. Foto: Karin Lindroos

FILM 3.-9.6.

LITTERATUR 21.-26.5.

NORSK LITTERATURFESTIVAL
SIGRID UNDSET - DAGENE
Maria Turtschaninoff

M A N G E F ØL E L S E R

9. JUNI 2019

Oslo Pix 2019

Maria Turtschaninoff (f. 1977) er en av Finlands mest
fremstående fantasy-forfattere. Hennes forfatterskap er hyllet
over hele verden og hun har blitt sammenlignet med flere
internasjonale mestere, bl.a. Ursula K. Le Guin. Hennes roman
Maresi (2014) vant Finlandia Junior-prisen, Svenska Yles
litteraturpris og ble nominert til Nordisk råds barne- og
ungdomslitteraturpris i 2015.

Oslo Pix elsker nordisk film! Oslos nye internasjonale filmfestival
er en filmfest for hele Oslo, med alt fra førpremierer på
sommerens blockbustere til glitrende film som aldri vises på
norske kinoer. Festivalens hjerte er et uteområde mellom Saga
og Klingenberg kino hvor du kan møte venner, nyte mat og
drikke samt delta på spennende arrangementer – som
familiedagene lørdag og søndag i festivaluka.

Turtschaninoff deltar på en rekke arrangementer på Norsk
Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene og samtaler om
tilstanden i den unge skandinaviske litteraturen med andre unge
nordiske forfattere.

Grand Pix Nordisk er festivalens program for ny nordisk film,
både fiksjon og dokumentar. Endelig program for 2019 slippes i
mai – følg med på oslopix.no for finsk film på programmet!

Nordisk seminar 21.-22.5.
Singelantologien Nordisk NU 22.5.
Tort og svie 23.5.
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Lillehammer
www.litteraturfestival.no

Saga Kino, Klingenberg Kino, Vega Scene
www.oslopix.no / Billetter: oslopix.no, nfkino.no,
vegascene.no
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UTSTILLING

MOMENTUM 10
The Emotional Exhibition

STORBYKUPP
STOCKHOLM - TALLINN - HELSINGFORS

8.6.-9.10.

5 DAGER
CRUISE & HOTELL
FRA KUN KR.

2300,/ PERSON
Salla Tykkä: Victoria, 2008

MOMENTUM - Nordisk biennale for samtidskunst arrangeres
for 10. gang i 2019. Det er en begivenhet for samtidskunsten i
Norge og internasjonalt.
MOMENTUM 10 The Emotional Exhibition skal sette oss
følelsesmessig i stemning. MOMENTUMs kompleksitet og
motsetninger fra oppstarten i 1998 blir feiret når kuratoren Marti
Manen reformulerer biennalens fortid og fremtid og gir oss
kunst å minnes og øyeblikk å gjenoppleve. 35 kunstnere fra
Skandinavia og land utenfor er invitert til å stille ut. Utstillingen
vil inkludere nye produksjoner samt verk fra tidligere utgaver.
Blant disse er finske Eija-Liisa Ahtilas 33 mm film og videoinstallasjon Today (1996/97), som hun viste på den første
MOMENTUM i 1998, samt Hannaleena Heiskas maleriinstallasjon og Salla Tykkäs film Victoria (2008).
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Momentum Kunsthall / Galleri F15
Henrik Gernersgate 8, Moss / Albyalléen 60, Jeløy
www.momentum.no

Bestill på: www.tallinksilja.no / tlf. 815 33 250
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Finsk-norsk kulturinstitutt arbeider for å styrke
kontakten mellom Finlands og Norges kulturog samfunnsliv. Kulturinstituttet er et informasjons- og kontaktsentrum og arrangerer bl.a.
utstillinger, konserter, forfatterbesøk, seminarer
og forelesninger.
Nyhetsbrev på e-post:
Send din e-postadresse til info@finno.no og du vil motta
vårt nyhetsbrev per e-post. Programmet oppgis med
forbehold om endringer. Alltid oppdatert program finner
du på vår hjemmeside www.finno.no
Finsk-norsk kulturinstitutt
Wergelandsveien 23B,
0167 Oslo
tlf. 22 47 76 80
info@finno.no
www.finno.no

