CURRICULUM VITAE

Petter Korkman
Tel. 050 55 00 883
petter.korkman@gmail.com
Tallvägen 25 B 26
00270 Helsingfors
250270-093T
gift, barn: 1997, 2001, 2004

ARBETSERFARENHET
2013 -

Projektchef, producent och koordinator på Kulturfabriken för
informationsspridning r.f.

Kulturfabriken är ett nätverk för samarbete mellan professionella inom konst, forskning, och
mediearbete. Mina ansvarsområden inbegriper initierande och ledning av projekt och
evenemang samt koordination, rapportering och marknadsföring. Som projektchef har jag
ansvarat bl.a. för flerspråkiga låtskrivningsverkstäder för unga, ett tvåspråkigt dockverkstadsoch dockteaterprojekt för barn samt för utgivning av 50 korta ungdomsrelaterade
dokumentärer, musikvideon och intervjuer på svenska och finska.
2009 -

Frilans kompositör, låtskrivare och producent

Jag har gett ut svensk- och tvåspråkiga skivor med framstående musiker från Emma Salokoski,
Jan-Erik Mansikka och Verneri Pohjola till Heikki Nikula och Niko Kumpuvaara. Jag har
komponerat och producerat musik till filmer och skådespel på finska och svenska (se
publikationer).
1995-

Forskare, lärare och skribent

2002-2011 forskardoktor och universitetsforskare vid Helsingfors forskarkollegium samt
docent och medlem i flera toppforskningsenheter vid Finlands Akademi
2001-2002
1998-2001
1991- 1994
1990- 1993

tf. professor i filosofi vid nuvarande Östra Finlands universitet
assistent i filosofi vid Åbo Akademis filosofiska institution
Redaktör för Helsingfors universitets filosofers tidskrift Minervan Pöllö
Lärare i filosofi, bildkonst och religion i högstadier och gymnasier (Lönkan,
Lärkan, Sibelius-lukio).
1990-1992 Redaktör för Nylands Nations tidskrift Terra Nova

FÖRTROENDEUPPDRAG
2015-

2003-06

Styrelsemedlem och sekreterare i Lilla Villans vänner r.f. som bedriver det
tvåspråkiga barnkulturhuset Lilla Villan i Sibbo. Vi är Östra Nylands viktigaste
producent av barnkultur (teater, dockteater, musikföreställningar mm.)
Medlem i Helsingfors forskarkollegium styrgrupp för interna angelägenheter

2005-06

Medlem i planeringsgrupp för Helsingfors forskarkollegium open access
publikationsserie COLLeGIUM

1995-97

Styrelsemedlem och representant för fortsatta studerande vid den
riksomfattande forskaskolan i filosofi

1990-93

Styrelsemedlem och representant för svenskspråkiga filosofistuderande i
filosofernas ämnesorganisation Dilemma (Helsingfors universitet).
STIPENDIER OCH FINANSIERINGAR DE SENASTE FEM ÅREN

2018

Helsingfors stad (kultur och fritid) understöd 20 000 €

2018

Centret för konstfrämjande specialbidrag till mångkulturellt arbete 6000 €

2018
2017
2017

Svenska Kulturfonden till akustisk skivinspelning med Rainy Day 3000 €
Centret för konstfrämjande specialbidrag till barnkultur 4000 €
Koneen säätiö för ”Suomen kielet, kielten Suomi” (Finlands språk, språkens
Finland) till utredning om flerspråkiga konstverkstäder som verktyg för
ömsesidig språkinlärning 27.000 €

2016

Finland 100 Stiftelsen understöd till konserter och dokumentärfilmer kring unga
låtskrivare på tio orter i Finland 20 000 €

2016

Svenska Kulturfonden understöd till serie konserter och dokumentärfilmer kring
unga låtskrivare på tio orter i Finland 30 000 €

2016

Svenska Kulturfonden arbetsgruppsstipendium för tvåspråkig skiva och
dockteater 8000 €
Koneen Säätiö, till produktion av nätbaserad publikation 50 000 €

2015
2015
2014
2014
2014
2014

Delegationen för informationsspridning till Tiuku klubb diskussionsserie 5000 €
Svenska Kulturfonden (Ung på svenska) till flerspråkiga låtskrivningsverkstäder
för unga 210 000 €
Helsingfors stads konstnärsstipendium, kompositör och låtskrivare 3500 €
Uudenmaan Kulttuurirahasto 40 000 € till flerspråkiga låtskrivningsverkstäder

Delegationen för informationsspridning till att utveckla Kulturfabriken för
informationsspridning verksamhet 5500 €
1994-2013 Erhållit stipendier för kulturprojekt och forskning från bland annat Kulturfonden
Sverige-Finland, Svenska Kulturfonden, Finlands Akademi, Oskar Öflunds
Stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse mm.

PRISER
2019

Delat andra pris med låten ”Mul on tänään tehtävä i låtskrivningstävlingen ”Se
voisit olla sinä / det kunde vara du” (Mental Beauty Records kampanj kring
mental hälsa). ”Ord och tonsättning: Petter Korkman, Emilia Neuvonen, Johanna
Viksten. Jag stod också för musikaliska arrangemang och produktion.

2013

Tredje pris i Florakörens kompositionstävling för körmusik med sången ”Hem”.
Ord och tonsättning.

2011

Andra pris i Mika Kares tävling för barnmusik (Mika Kares lastenmusiikin
sävellys- ja sanoituskilpailu) med sången ”Kuka minä olen?”. Ord och tonsättning.
Första pris med låten ”I havet till slut” i låtskrivningstävlingen Kotka
kompositions- och ordsättningstävling (Kotkan merilaulun sävellys- ja
sanoituskilpailu). Komposition Jukka Särkkä. Min ordsättning.

2011

RELEVANTA NÄTVERK UNDER DE SENASTE ÅREN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska teatern (Nicken nu)
Lilla Teatern
Helsingfors stad (kultur och fritid)
Kulturcentralen Caisa
Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen)
ett flertal svensk- och finskspråkiga skolor i huvudstadsregionen
musikinstitut och rockskolor runt om i landet
svenska.yle.fi
Finlands Röda Kors
Rädda Barnen r.f.
Plan Finland
flera forskningsprojekt med fokus på flerspråkighet och konstpedagogik
Finlandshuset i Stockholm
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSU
Konstuniversitetets pedagogiska forsknings- och utvecklingscentral CERADA
UTBILDNING, KURSER

2015

Medieskolning för stipendiater, Delegationen för stiftelser och fonder

2015
2010-11
2010

Mentorutbildning för musiklärare, SASKY
Ettårig utbildning till låtskrivare inom Helsingin Evankelinen Opisto
Studier i universitetspedagogik, avlagda med bästa vitsord (30 sp)

2001
1999

Doktor i filosofi med vitsorden Excimia cum laude (filosofi, Åbo Akademi)
Licentiat med vitsordet Magna cum laude (huvudämne filosofi, biämne sociologi,
Helsingfors universitet)

1993
1989
1988

Maitre de philosophie, bästa vitsord (Université Jean Moulin, Lyon 3)
Pansarjägare (militärtjänstgöring), Paronlannummen panssarijääkäripataljoona
Student från Åshöjden skolor

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska:

utmärkta kunskaper (modersmål)

Finska:
Engelska:

utmärkta kunskaper (andra hemspråk)
utmärkta kunskaper (jobbat länge på engelska)

Franska:

utmärkta kunskaper (bott länge i landet)
TEKNISKT KUNNANDE

Textbehandling:

utmärkta kunskaper

Premiere pro (filmklipp): utmärkta kunskaper
Pro tools audio:
utmärkta kunskaper
Ljudupptagning:
utmärkta kunskaper
Kamera (still / video):
Nätsidor (wordpress):
Lightroom bild:
Exel, Power Point mm:

utmärkta kunskaper
goda kunskaper
goda kunskaper
goda kunskaper
ANNAT

Jag är stolt far till tre tvåspråkiga barn, påhittig kock både till fest och vardag samt körsångare
och glad musikant med ett flertal större och mindre musikprojekt på gång. När jag blir stor
ska jag skriva en roman fylld med fantasieggande äventyr.

