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Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-20

Danderyds kommuns Kulturstipendium 2021
Ärende
Under våren har Danderyd kommuns kulturstipendier för ungdomar utlysts
och 53 ansökningar har inkommit. Samtliga sökande bidrag fanns inom
områden såsom musik, dans, teater konst, foto och litteratur.
Uppvisning och konstutställning ägde rum inför en expertjury söndagen den
21 mars på Danderydsgården. På grund av situationen med coronaviruset
genomfördes evenemanget coronasäkert utan en stor publik på plats.
Expertjuryn som har bedömt de sökande består av:
- Erika Sunnegårdh och Martin Östergren inom området musik
- Jenny Grant och Lars af Sillén inom området konst/foto/film
- Lars Gonzalez Carlson inom området teater och dans
- Martina Östlund inom området litteratur
Kultur- och fritidsnämnden har 50.000 kronor att fördela till årets
kulturstipendiater.
Efter hörande av juryn föreslås följande stipendiater:
Felix Pellbäck, musik/komposition – 10 000 kr
Felix Pellbäck tilldelas stipendium för kompositionen Tre pulsslag i tre
satser för cello och piano. Med en omfattande referensram inom dirigering,
piano och körsång ger Felix uttryck för en ovanligt mogen och utvecklad
musikalisk förståelse och teknisk färdighet. Väl genomförd tematik och
tonspråk ger de båda instrumenten generöst utrymme för såväl individuellt
uttryck som dynamisk dialog sinsemellan. Det är ett sammansvetsat verk
som imponerar både i detalj- och helhet, men som även berör känslomässigt.
Att vid 18 års ålder visa så stor talang och färdighet i komponerandet är
anmärkningsvärt nog. Men Felix besitter även en känslomässig och
mänsklig lyhördhet och generositet som griper tag i en, och ger anledning
till hopp och framtidstro för återväxten inom klassisk komposition. Vi vill
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uppmuntra Felix att ge sig hän åt alla sina musikaliska discipliner, och våga
fortsätta stå i både sin ambitiösa, såväl som ödmjuka relation till musiken
Sofia Eriksson, konst - 5000 kr
Fortsätt, fortsätt, fortsätt!!! Vi vill se mer!! Fantastisk teknik och underbara
bilder. Låt inte någon styra hur och vad du gör. Utgå från din egen
drivkraft… vi är så nyfikna på att se andra motiv och se om du vågar stanna
innan målningen är helt realistisk (fotografisk)! Kom gärna med i
Danderyds Konsthall… och du är så välkommen att anmäla dig till
Danderyds Konstrunda i höst!
Emma Jonek, konst - 5000kr.
Magiskt!! Fortsätt som du gör! Testa olika material. Våga fortsätta när det
inte blir som du tänkt och fortsätt våga stanna när du har en känsla. Det
funkar så bra!!! Det är kul att se din bredd och din tekniska höjd! Du är så
välkommen att anmäla dig till Danderyds Konstrunda i höst och bli medlem
i Danderyds Konsthall!!
Melker Lindgren konst – 4000 kr
Vilken spännande konst, fantasi och kreativitet!! Du har det! Fortsätt att
måla utifrån dig. Var försiktig med att tänka på åskådaren, så som du
beskriver i ditt CV. Låt konsten komma inifrån dig utan att påverkas av vad
andra tycker eller känner. Testa olika tekniker och material för att utveckla
ditt konstnärskap. Du är så välkommen att anmäla dig till Danderyds
Konstrunda i höst och bli medlem i Danderyds Konsthall!
Saga Felicia Formo, musik/sång – 3500 kr
Saga Felicia Formo har med sången och låtskrivandet tagit sig an ytterligare
en konstnärlig form efter tidigare stipendium i cirkusens konster. Med enkla
medel (en telefon, en app, en handsfree mikrofon... och en bastu på landet!)
levererar hon själfullt melodisk egen-producerad musik genom originella
musikaliska idéer och en underbar känsla för atmosfär. Live ger hon med
sin varma och uttrycksfulla röst en högkvalitativ sångprestation, kopplad till
en genuint personlig karisma. Man vill höra låten igen... Och mycket mer av
Saga.
Erik Stöhr, musik/klarinett – 3500 kr
Med bara drygt tre år på nacken som klarinettist, imponerar Erik Stöhr stort.
Det är en svindlande talang och färdighet som uppenbarar sig i hans spel tekniskt avancerat, intuitivt musikaliskt och flödande, och moget i relation
till form och frasering. Erik visar helgjutet intresse och hängivelse till
musikens historia, komponistens liv och gärning, och sin lärares högt
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värderade kunskap. Lyhörd och nyfiken utstrålar han en alldeles
avväpnande och berörande kärlek till musiken.
Elisabeth Drejenstam Papadogeorgou, litteratur - 2500 kr
9:e januari av Elisabeth Drejenstam Papadogeorgou är en spännande
modern deckare med bra samtidskänsla. Det är även en fin berättelse om
vänskap, familjedynamik och om saknad. Novellen är välskriven och
verklighetstrogen. Författaren har haft läsaren i åtanke när berättelsen har
utformats, detta syns i beskrivningar och ledtrådar som läggs fram för
läsaren själv att skapa en bild om vad som kommer att hända. Karaktärernas
handlingar och dialoger är skrivna med inlevelse vilket leder berättelsen
framåt, skapar stämning och fångar läsaren. Berättelsen innehåller skickliga
miljöbeskrivningar och spänningen drar med läsaren ända till slutet.
Cecilia Hökstrand, konst - 2500 kr
Vi tycker mycket om din bredd och att du visar olika tekniker. Vi gillar även
ditt driv och din inställning som du utrycker i ditt CV. Fortsätt uttrycka dig i
olika tekniker och motiv. Bli gärna medlem i Danderyds Konsthall.
Fredrika Elming, konst - 2000 kr
Din förmåga att uttrycka dig kreativt och att gå din egen väg är fantastisk.
Fortsätt med det! Att jobba utanför det konventionella som du gör är väldigt
spännande att se. Vi vill se mer! Du är så välkommen att anmäla dig till
Danderyds Konstrunda i höst och bli medlem i Danderyds Konsthall.
Hjalmar Nyquist Konst/ foto – 2000 kr
Fortsätt fotografera!! Det är så spännande att se dina olika kompositioner.
Jobba på med att fånga stunden, känslan, ljuset och kompositionen. Var
försiktig med att redigera dina bilder i bildbehandlings program. Träna på
att fånga det du vill uttrycka utan att redigera! Det lär man sig så mycket på.
Fotografering ska inte vara en materialsport eller dyra
bildbehandlingsprogram. Den bästa kameran är den du har med dig om det
så är en mobiltelefon.
Evelina Tinoco Steneros, konst - 2000kr.
Din konst utstrålar så många känslor i samma bild - humor och allvar på
samma gång. Det är så skickligt att lyckas med det och vi känner din
målarglädje. Fortsätt att fokusera på att ge utlopp för din egen energi och
känsla. Du kommer att kunna ta det väldigt långt.
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Efter hörande av expertjuryn föreslås följande stipendiater att fördela
på 8000 kr
Med motiveringen:
Genom övriga stipendier vill vi uppmärksamma prestationer, färdigheter,
begåvningar och modiga äventyr! Och uppmuntra till framtida studier och
utveckling i kulturens tecken.
Filip Andersson musik/musikproduktion
Ivar Hagelin musik/piano
Adam Råstrand musik/piano
Filip Normell musik/piano
Ella Haglind musik/kontrabas
Flora Lagercrantz musik/tvärföljt
Thea Starrost musik/piano
Maja Sandkull teater

1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr

.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta
tilldela Danderyds kommuns kulturstipendium 2021 till:
Felix Pellbäck
musik/komposition
Sofia Eriksson
konst
Emma Jonek
konst
Melker Lindgren
konst
Saga Felicia Formo
musik/sång
Erik Stöhr
musik/klarinett
Elisabeth Drejenstam Papadogeorgou litteratur
Cecilia Hökstrand
konst
Fredrika Elming
konst
Hjalmar Nyquist
konst/foto
Evelina Tinoco Steneros konst
Filip Andersson
musik/musikproduktion
Ivar Hagelin
musik/piano
Adam Råstrand
musik/piano
Filip Normell
musik/piano
Ella Haglind
musik/kontrabas
Flora Lagercrantz
musik/tvärfljöjt
Thea Starrost
musik/piano
Maja Sandkull
musik/teater

10.000 kr
5000 kr
5000 kr
4000 kr
3500 kr
3500 kr
2500 kr
2500 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr
1000 kr

4 (5)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Bildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2021-04-07

KFN 2021/0043

Jenny Pedersen

Kent Henningson
Bildningsdirektör
Handlingar i ärendet
Expedieras
Ekonomi, utsedda stipendiater

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef
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