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Kulturstipendiet Sala Kommun
Kultur- och fritidsnämnden i Sala kommun delar årligen ut ett Kulturstipendium.

Kulturstipendiet är en belöning för värdefull kulturgärning. Sala kulturstipendium är
avsett som stöd och uppmuntran för verksamhet eller som belöning för värdefull
gärning inom skilda aktuella områden.
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Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark
anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är
verksamma inom kommunen

Ansökan skal! vara inkommen senast 1 oktober

Stipendiet för 2017 är på 25 000 kr

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala
Växel; 0224-74 70 00
Fax:0224-188 50

kommun.inf0@sala.se

www.sala.5e

Roger Nilsson
Kontorschef

rogernilssonêâsalase
Direkt: 0224774178 21
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NORMER FÖR SALA KOMMUNS KULTURSTIPENDIUM

§1

§2

§3

§4

§5

§6

Kompetens för stipendiet

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet
inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, dans, teater, konst,
foto, film, konsthantverk, musei- och utställningsverksamhet, hembygdsvård,
kulturminnesvård, folkbildning och andra därmed jämförbara områden, eller
som belöning för värdefull gärning inom ovan nämnda områden.

Kriterier för sökande
Stipendiet kan sökas av personer som är bosatta, födda, eller som annars har
stark anknytning till Sala kommun, samt av grupper, föreningar eller
organisationer som är verksamma inom kommunen.

Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfällen

Nämnd för utdelande av kulturstipendiet

Sala kommuns kulturstipendium utdelas av kultur- och fritidsnämnden.
Nämndens beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras.

Stipendiets storlek

Stipendiesumman uppgår för varje år till det belopp kommunstyrelsen anvisar
för ändamålet.
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att uppdela Stipendiesumman enligt egen
bedömning på lämpligt antal mottagare.

Utdelning av stipendiet

Utdelningen av kulturstipendier sker vid tidpunkt och under former som
kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Kungörelse

Det ankommer på kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt
genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen och på
annat lämpligt sätt.



Ar

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Person/Förening

Thobbe Lindblom

Ulrika Törnros
Kåge Bergman

Johan Matsanders

Bob Engelbertsson
Diplom:
Charles Söderström
Diplom:
Sven Norling

Jacob Ericksson

Per Helge
Diplom:
Hans Agrell

Bo Åke Adamsson

Bo Svärd

Johanna Byström

Margareta Andersson

Lisa Rahbek

Karl-Otto Modin

Bengt Karlström

Olle Nessle

KULTURSTIPENDIUM

Motivering

Engagerade och värdefulla insatser får amatörteaterverksamheten i
Sala i allmänhet och för dess ungdomsverksamhet i synnerhet
Ambition och vilja att utveckla sig på musikens omrâde
Mångåriga, bestående insatser inom Salas konstliv

Uppmuntran att fortsätta sin målmedvetna satsning på musikens
område.
Betydande och värdefulla studier i Salas historia

Mångåriga kulturhistoriska insatser får Sala kommun

Mångåriga kulturhistoriska insatser får Sala kommun

Ge lovande ung konstnär på teaterns område möjlighet att förkovra
sig ytterligare
Som en uppskattning av hans mångsidiga författarskap
Mångåriga insatser får Sala kommuns musikliv som utövande
musiker liksom hans utomordentliga insatser som kulturskribent
inom musikens område.

Mångskiftande och allmänt erkända konstnärskap samt för den stora
betydelse hans konstnärskap har för Sala kommun och dess
innevånare.

Hans konstnärskap i allmänhet och får hans konstnärliga
dokumentation av kulturmiljöer iSala i synnerhet.

Skulptur. En ung, talangfull skulptris med djärv formkänsla som
arbetar i ett svårbemästrat material.

Musik. För hennes stora engagemang och enastående insatser för
Salas körmusikliv i synnerhet och för Sala musikliv i allmänhet.
Cirkus. Som en uppmuntran till en ung konstnär får hennes
helhjärtade satsning på ett svårt konstnärligt område- cirkusen.

Han utvecklas hela tiden som konstnär och därfår att han med sina

salamotiv har bevarat många miljöer och utfört en stor kulturgäring.

Marknadsgyckel är en tusenårig kulturtradition som tagit sig många
olika uttryck genom århundradena. Kultur- och fritidsnätnnden har
beslutat tilldela en nutida gycklare, "clödsryttaren" Bengt Karlström,
1997 års kulturstipendium.

En kulturell mångsysslare som med värme, patos och humor starkt
bidrar till utvecklingen av Salas kulturliv.



1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Arne Nyström

Nils Noren

Musikfåreningeit
Rockland

Columbuskören

Jazzgruppen Jack Vegas
Quartet
Duon Sabri Zakh och

Dene Delshad

Kultttrfârertin gen
Kilbolokalen

Gunnel Liljefors-
Hoogers

Bernt "Tjalle" Forsberg

Lennart Parknäs

För hans bredaengagemang, främst vad gäller musik och teater, i
Salas kulturliv.

I-Ian som ledare för Sala Motorsportkltlbbs "Smask-tomtar" varje år

sedan 1950 Litförten värdefull kulturgärning genom att inom Sala
kommun verka for att gamla och sjuka kunnat vidmakthålla
jultraditionen.

Dels för att man på mycket kort tid fått intresset för rock, blues,

folkmusik och jazz i Sala att öka, dels for att man genom seriöst

arbete gjort Rockland till en mycket välrenonnnerad plats på
Sveriges musikaliska karta.

Som en uppskattning for deras sätt att skapa glädje och entusiasm
hos deltagare och åhörare vilket berikar oss alla

Båda grupperna är Lttmärkta representanter får Salas mångskiftande

och rika musikliv.

Kulturen blommar i Kilbo, vilket sprider sig i hela kontmunen.

Hon är en lokal konstnär som verkar för konstens utveckling bland
människor i Sala kommun.

För hans idoga samlande av material för att dokumentera och
levandegöra Sala förr och nu.

Tilldelas ett diplom får mångårig kulturell verksamhet i Sala
kommun.

KFN § l 15,2007-l 1-13: Stipendiesumman höjs från 6.000:-ti1110.000:—
2007

2008

2009

2010

Anna-Karin Ander

Bengt Kebbon

Nina Nilsson

Cafe Jernvägen

.lens Karlsson Glöde

Hjalti Rögnvaldsson

För framstående musikalisk verksamhet som förhoppningsvis
kommer att fördjupas i Sala kommun iframtiden.

För visad omsorg om Salas konst- och musikliv.

För hennes ambition att driva antikvariat och galleri som blivit en

informell mötesplats för kulturintresserade Salabor.

För en djärv, självständig och mångsidig kultursatsning i Sala.

Som med sitt Storband fungerar som Salas musikaliske ambassadör.

Dels får att han som professionell skådespelare och regissör på ett
remarkabelt sätt höjt den konstnärliga nivån på Salas
amatörteaterverksamhet, dels för att han genom en serie uppläsitingar
har gett Salas medborgare insikter och kunskap om den klassiska
isländska litteraturen.

KFN § 82, 2011-06-21: Stipendiesummart höjs från l0.000:- till25.000:-



2011

2012

2013

2014

ÄC Danell

Sala Motorcykelcirkus

Eric Fylkeson och
Anders Bjurenvall

Frida Kempff

Kulturkomplexet Gussjölov

2015

2016

WestmannaFolk

Johnny Ekman

För hans mångåriga insatseratt som intendent utveckla och även
utanfår Sala sprida intresset får Aguelimuseet, för att han var en av

initiativtagarna till kulturkvarteret Täljstenen och för att han själv
skapar bildkonst av mycket hög kvalite.

Genom att på eget initiativ ge Salasmedborgaremöjlighet att få se
motorcykelkonster i motordrom bådeinutid
och historiskt via det blivande motorcykelcirktts museet, har ni inte

baraåterväckt en läng tradition av Dödsryttare i Sala, ni har även givit
Sala ett helt nytt museum somkan uppskattasav resten av världen.

För deras initiativ och genomförandeav arkivfilmsfestivalen och
procluderiitgen avjubileums DVD'n som belyst Sven Norlings långa
dokumentation av Sala och somgivit mångagenerationer möjlighet att
uppleva delar av Salas historik.

får henneskulturella prestationeroch som representantfår Sala
kommun på såväl den nationellasom den internationella filmduken

för att med iver, intresse och engagemang,med kreativa uttryck och
intryck stärker en levande landsbygd.

Westmannafolk har tagit tydlig ställning för ett öppet och demokratiskt
samhälle,för mångfald och allamänniskorslika värde. Musiken är
internationelloch kan uppskattasöverhelavärlden"

För hansförtjänstfulla arbetei konst-ochkulturlivet i Salakommun.Hans
insatserharbidragit till att sättaSalapåkulturkartan.



för hansförtjänstfullaarbetei
konst och kuiturliveti Sala kommun.Johnnys insatserhar verkligen
bidragit till att
sättaSala på kulturkartan.



Lina Ahlm

Från: Ann Genell <ann.genell@gmail.c0m> _ ._
Skickat: den 26 september 2017 21:51 .

. Kommunstyrelsensforvaltning
Tlll: KFF

Amne: kulturstipendium lnk_ -fig» 5

'manen AktbHaoa
ir:- ifll/ll 50$’ ('7Till Kultur- och Fritidsnämnden, Sala

Härmed föreslår vi Juris Martinsons till 2017 års kulturstipendiat.

Sedan Juris pensionerades från sin lärartjänst vid Kungsängsgvmnasiet har han kommit att betyda alltmer i
Salaskulturliv:

Han har varit drivande i såväl SPFssom Konstföreningens musikcirklar.

Hanvar uppskattad och vältalig ordförande för SPFåren 2010-2014.

Han har under 10 år varit en inspirerande ledare för SPFslitteraturcirkel.

Påpensionärsresor till Baltikum harJuris varit en kunnig ledare och ciceron.

l”l\/lijklintastaplarnas" arbete med insamling och stöd till Lettlands behövande

har Juris' insatser varit ovärderliga.

I sitt hem harJuris' familj under flera år tagit emot utbytesstudenterfrån Baltikum

och när gäster från Föreningen Norden varit i Sala harJuris' hem stått öppet.

Denna gästfrihet har gett Sala ett gott namn i våra grannländer.

Sala 26/9 2017

Bengt och Ann Genell

1



Sara Nässing

 Från: Bengt Kyllinge <bengt@kyHinge.se>
Skickat: den 25 september 2017 15:09
Till: KFF
Ämne: Kulturstipendium2017

Hej!
Jag föreslår Elisabeth Storm i Ransta till Sala Kultur & Fritids Kulturstipendium 2017.

I-Ion betyder enormt mycket för Ransta- + Sala-bygden i sitt engagemang för kultur och möten människor
emellan.
Hon ser till att det arrangeras kulturella evenemang, hon skapar positiva möten över generationer och
arbetar aktivt för ett godare samhälle.
Vänliga hälsningar
Bengt Kyllinge. Ransta. 070-232 1234

1
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Ansökan om kulturstipendium

V'1.Ansökan

Skickaindinansökansenastloktobertill:
Kulturoch fritid
Box 304

733 25 Sala kommun

Dukanävenmejla dinansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev.förening
PaulinaSjöberg -

Adress Postnummer
Murargränd4 73336

Ort Telefon, dagtid
Sala 072 933 20 72

E-postadress
veritazveir@hotmail.com

Ärdufolkbokfördi Salakommun?

Ja

Inriktning

(bildkonst,musik,skulptur,etc)

Musik-folkmusik

Beskrivning av kulturgärning

(max 300 0rd)

Underde8 år somjag harspelatnyckelharpa(sedan10årsålder)harjag aktivtspriditfolkmusikenruntomi Salagenomkonserterpå
äldreboenden, förskolor, företag och offentliga platser.

Jag harsamarbetat med representanter frän andra länder som har kommit till Sala i olika musiksammanhang, exempelvis genom att

deltai fyrverkerikonserterna.

Utöverdetta harjag ävenrepresenteratSalai musikevenemangruntomi landet.

Folkmusikenären traditionsomalltmer hällerpå att försvinna,dettavisarsiggenomattdet i mångasammanhangbaraäräldre
spelmänpå plats.Jagkännerdärföratt det ärviktigtatt varaenförebildsomkanspridaglädje,inspireraochväckaintressehosandra
unga.

Övrigt

Jag har nu fått möjlighet att delta i ett internationellt musikläger pä Nya Zeelandjanuari/februari 2018. Detta stipendium skulle vara

till storhjälpför att kunnamöjliggöramin resasamtatt somrepresentantför SverigeochSalakunnaspridadensvenskafolkmusikeni
världen.

Efter min resa kan jag, om önskemål finns, berätta om mina upplevelser.

Referenser

Sidalav2
Löpnummer35068
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Referens 1

Namn Telefon, dagtid

NiaKuoppala 0704324175

E-postadress

nia.kuoppala@skola.sala.se

Sida 2 av 2

Löpnummer 35 068
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Ansökan om kulturstipendium

V'1.Ansökan

Skickaindin ansökansenastl oktobertill:
Kultur och fritid

Box 304

733 25 Sala kommun

Dukanävenmejladin ansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev. förening
Jan-ErikSvennberg LillaIstanbulsVänner

Adress Postnummer

Annedal 196 733 36

Ort Telefon, dagtid
Sala 0224-14024

E-postadress
C70 mariebe@telia.c0m

Är du folkbokförd i Sala kommun?

Ja

Inriktning

(bildkonst, musik, skulptur, etc)

Bildkonst,skulptur

Beskrivning av kulturgärning

(max300ord)

Till JaneErikSvennberg,förett mångårigtuniktkonstnärsskap,äveninnefattandebesöksverksamhet,somharhjälpttill att sättaSala
på kartan,vidsidanavSalasilvergruvaochAguélimuseet.

Jan-Erikhar påegenhand,medsmåmedel,undercirka40 ärbyggtuppochmödosamtunderhållitanläggningenLillaIstanbul.

Jan-Erikutfören storkulturgärninggenomvisningar,där hanberättarförbesökarefrånnärochfjärran,intebaraomsinkonst,utan
ävenom originalenshistoriskabakgrundochsammanhang.

Övrigt ’

Jan-Erikutsågstill åretsSalaambassadör2005.

Visomanseratt Jan- Erikärenvärdigmottagareavkuiturstipendiet,ärdet nystartadenätverketLillaIstanbulsVänner.Vårtsyftemed
nätverket är att utifrån vår samsyn em Jan- Eriks unika konstnärsskap stötta henom i hans gärning, nu och i framtiden.

Referenser
Referens 1

Namn Telefon,dagtid
GöranSöderberg 070-4248363

E-postadress

goran1.s0derberg@telia.c0m

Sida1av2
Löpnummer 35 061
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Referens 2

Namn Telefon, dagtid
MarieBerglind 0707-202545

E-postadress

mariebe@telia.com

Sida2 av 2
Löpnummer 35 061
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Ansökan om kulturstipendium

1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast l oktober till:
Kultur och fritid
Box 304

73325 Sala kommun

Du kan även mejla din ansökan till:
kulturfritid@sala.se

Namn I Ev. förening
Josefina Paulsson Världens Musikoch Dansi Västmanland

Adress Postnummer

Heden 111Fl'a'ckebo 733 63

Ort Telefon, dagtid

Salbohed 0?3 D23 4030

E-postadress

contact@josefinapaulson.se

Är du folkbokförd i Salakommun?

Ja

Inriktning

(bildkonst, musik, skulptur, etc)

i huvudsak musik och dans, folkmusik och folkdans från alla de kulturer som finns representerade i Västmanland och Sala kommun
idag. Konserter såväl som workshops och festivaler.

Beskrivning av kulturgärning

(max3000rd)

Under snarttvå år harjag haft äran att vara projektledare för Världens Musik och Dansi Västmanland och efter projektets slut i
december hoppas jag att det ska överleva i form av en arrangörsförening som fortsätter den verksamhet som vi nu har byggt upp.
Under dessatvå år har vi startat en konsertserie som bjudit Sala publiken på upplevelserfrän hela världen. Musiker och dansare från
Frankrike, italien, Österrike, Belgien, har rest in till Sala för att dela sin kultur med oss.Kanskestoltast är vi över det
integrationsprojekt vi drev i samarbete med Sala kommun och ABFunder projektnamnet "Mötasi Dansoch Musik" (se länk nedan) där
nyinflyttade svenskar fick dela sin kultur, dans och musik med redan etablerade Salabor.Projektet resulterade i en
världsmusikorkester, i dansworkshops i somalisk, burundisk, palestinsk och svensk folkdans,och en hejdundrande avslutningsfest
med kulinariska matupplevelsei' från värdens alla hörn. Vi har drivit danskurser i palestinsk dabke, svensk polska och vals, samt

möjliggjort många möten mellan människor i Sala kommun.

Övrigt

https://youtu.be,lElSyjWB1aeo

Dethärstipendetskulleutgöraengrundplätatt arbetavidaremedvårverksamhetunder2018ochseomvi kanfådettasjälvgående
med stora ideella insatser från vara entusiastiska medlemmar.

Referenser

Sida i av 2

Löpnummer 35 065
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Referens 1

Namn Telefon, dagtid _ j

Gunnar Brandin 0703771333

E-postadress

gunnarbrandin@violinmakare.se

1

Sida 2 av 2
Löpnummer 35 066
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Ansökan om kulturstipendium

\/1. Ansökan

Skicka indin ansökansenast1oktobertill:
Kulturochfritid
Box 304

733 25 Sala kommun

Dukanävenmejladinansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev. förening
Ida Röjerås -

Adress Postnummer

Schweringatan13 73338

Ort Telefon, dagtid

Sala 070 494 56 07

E-postadress

ida.rojeras@hotmail.com

Är du folkbokförd i Sala kommun?

Ja

Inriktning

(bildkonst, musik, skulptur, etc)

Musik,sång,musikal

Beskrivning av kultu rgärning

(max3000rd)

Jagvarelevvid SalasKulturskolaunderdenstörstadelenavminuppväxt.Närjagvar9år börjadejagspelafiol,vilketjaggjordei tre
år. Efterde årenbörjadejagsjungavid Kulturskolani Sala.FörstsångensembleochsedansolosångmedSusanneHallnäsLindholm
mellanhösten2010ochhösten2015.Mellan2014och2017gickjagestetiskaprogrammetvidCarlforsskagymnasieti Västeråsmed
musik, sång och musikal som inriktning. Från och med hösten 2017 ärjag nu elev på musikallinjen vid Balettakademien i Stockholm

medmålom att i framtidenkunnaarbetamedsång,teater ochmusikal.Undersommaren2015varjag ferieanställdsom
gatumusikantvid Salakommunochhargenomårendeltagitvidfleraevenemangi Sala.SomexempelvisKulturnatten,Grillnatta,EKA
musikcaféer.SalaHebyEnergifamiljedagar,SalaLucia(Lions),Konsertförvärldensbarn(Svenskakyrkan)medmer.2015tilldelades
jag ävenAdamskörensmusikstipendiumochfickdärmeddeltavidderasjulkonserti december2015.Varförjagsökerstipendietär för
attjag äroerhörttacksamochgladöverdengrundutbildningjagfickvidKulturskolaniSalaochvillgärnavaraengodambassadörför
bådeSalaochdesskulturskolagenomatt få möjlighetatt fortsättautvecklasinommusikochmusikalgenomframtidautbildningar.

Övrigt
Nuvarandeskola,BalettakademienStockholm:

SophieGoldea,lärare:073-7410745

sophiegoldea@folkuniversitetet.se

Anna-Karin Steen, skolledare (kontor): 08 - 78941 35

annaekarinsteen@folkuniversitetetse

Referenser

Sida 1 av 2
Löphummer35 230
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Referens 1

Namn Telefon, dagtid

Mira Pyne 070 - 842 39 12

E-postadress

Referens 2

Namn Telefon, dagtid

SusanneHaLlnäsLindholm 076 - T2548 G9

E-postadress
susannelfndholmhallnas@sko!a.sala.5e

Sida 2 av 2
Löpnummer 35 230
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Ansökan om kulturstipendium

V1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast1oktober till:
Kultur och fritid
Box 304

73325Salakommun

Du kan även mejla din ansökantill:
kulturfritid@sala.se

Namn Ev. förening
Anna Pettersson -

Adress Postnummer

Ringgatan13 73331

ort Telefon, dagtid
Sala 072-5572813

E-postadress
malbyanna@yahoo.se

Är du folkbokförd i Salakommun?

Ja

Inriktning

(bildkonst, musik, skulptur, ett:)

Konsthantverk, keramik

Beskrivning av kulturgärning

(max 300 ord)

Jag heter Anna Pettersson och arbetar som keramiker/konsthantverkare och kursledareunder namnet Lerapan.

Sedan2016hållerjag till vid SalaSilvergruvadärjag tillverkar, visar och säljer min keramik samt anordnar keramikkurser för alla
åldrar.Åren2001-2015verkadejagi MäIbyIHedâker.

Minkeramik finns även till försäljning påAbrahamsgården i Norbergoch i Konsthantverkscentrumsnätbutik.

FOLKBILDANDEIHÃLSOFRÄMJANDE/GLÄDJESPRIDANDE

Dåjag ofta arbetari verkstaden när det är öppet för besökaresåfår de en inblick i den keramiskaarbetsprocessen.Besökarnabrukar
ha mångafrågor om hur hantverket går till och många blir förvånade över att de färdigaprodukterna faktiskt är handgjorda.Genom
att ha den 'näröppna delen i verkstaden och svara på besökarnasfrågor inserjag att jagfyller en folkbildande funktion. Mitt arbete i
keramikverkstaden gör att ett gammalt hantverk lever vidare rent konkret men äveni besökarnasmedvetande.

Dekurserjag anordnar är både lovverksamhetoch kvälls-och helgkurser. Deltagarnaärmestadels boende i Salakommun men även
från omkringliggande län. Fleraav deltagarna har upptäckt den kontemplativa och avstressandeeffekt som arbete med lera kan föra
med sig. Mångaav deltagarna har fått inspiration att fortsätta på egen hand efter avslutad kurs.Någraåterkommer år efter år.

Debarn som kommer till mig är utsvultna på taktila upplevelser. Somförälder och lärareharjag upptäckt att sådant är en bristvara i
skolan. Mycketav skolornas bildundervisning består i klippa/klistrafrita. Att modellera,"kladda" och uppleva med händernaär ofta
inget som görs i skolan.

Minaegna alster är lekfulla, organiskaformer som gör människor glada. Besökarnai butiken brukar bli på gott humör och lite
skaparsugna.

Framöverär mina planer att sökasamarbetemed skolor och äldreboenden därjagtror att arbete med lera kan fylla en viktig funktion.

Sida 1 av 2
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Övrigt

Pâdessawebbsidorfinn bilder på min keramik:

www.lerapan.5e

https://www.konsthantverkscentrum.se/konsthantverkare,r'l/lerapan,’

På Facebookfinns många bilder på min keramik men framför allt på kursdeltagarnas keramik:

https:/jwww.facebook.com,’pg/lera pankeramik,/photo5/?ref=page_internal

Referenser

Referens 1

Namn

NinaAbrahamsson

E-postadress
tossigatro'llis@gmail.com

Referens 2

Namn

Kristina Dahl] Krickolina

E-postadress
krickoll'na@home.se

Telefon, dagtid

Telefon, dagtid
D767-903640

Sida2 av2
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Ansökan om kulturstipendium

‘/1. Ansökan

Skicka indin ansökansenast1oktober till:
Kulturoch fritid
Box304
733 25 Sala kommun

Dukanävenmejladinansökantill:
ku1turfritid@saIa.se

Namn Ev.förening
Tohbbe Lindblom BrunnsmuseetSätraBrunn

Adress Postnummer
UrbanHjärnesväg5 73395

Ort Telefon,dagtid
Sala 0708 488 933

E-postadress

tohbbe.lindblom@telia.com

Är du folkbokförd i Salakommun?

Ja

Inriktning

(bildkonst, musik,skulptur, etc)

Museeum

Beskrivningav kulturgärning

(max 300 ord)

BrunnsmuseetSätra Brunn (0rg.nr: 802508-1863), hädanefter enbart Brunnsmuseet,ansökerom Sala kommunsKulturstipendium.
Brunnsmuseetär ett ideellt initiativ med syfteatt bevara och berätta om kurorten Sätra Brunns300-âriga historia.Vi arbetar för att
skapaettmoderntmuseumsomfängardemångaolikadelaravhistoriensomfinnsbevarad.

Brunnsmuseetöppnadesommaren2014.Sedanstartenharviarrangeratfyrasommarutstäflningari Henschensbadhusi hjärtatav
det äldrebrunnsområdet.Utställningarnaharhållitöppetmaj-septemberochvaritvälbesöktaavbådekommuninvånareochtillresta.
Viharsedanstartentillämpatprincipen"frittinträde,frivilligtutträde".Mångasmådonationerfrånvarabesökarevisarattvårtarbete
äruppskattat.Idagfinansierasvihuvudsakligenavbidragfrånverksamhetenpåbrunnen,SätraBrunnsvänföreningochideella
krafter,bådei tidochpengar.Föratt fortsättautvecklavårideellaverksamhetochhållamuseetlevandesåärviberoendeavexterna
medel.

VårtarbeteäravnaturligaskälförlagdatillSalakommun,ochvi planerarföratt långsiktigtochstegvisutvecklavärverksamhetsom
kulturaktör inom kommunen. Viseren stor potential i att kunna spridavår befintliga kunskapochstärka intressetförSätra Brunn
historia.Tidigareharviblandannatarrangeratfotovandringarpåbrunnsomrâdet,ochlåtitdeltagarnadelamedsigavsinaverk
genombilddatabasenWikimediaCommonsochdenfriakulturlicensenCreativeCommons.Tackvaredettaarbetefinnsnuöver230
bilderfrånSätraBrunnsomärfriaförallmänhetenattanvända.

Kulturstipendietskulleutgöraettbetydelsefullttillskottivårverksamhetochkunnamöjliggörainitiativföratt låtakulturenta större
platsi SätraBrunnochi kommunen.Vivillutvecklavårrollsomkulturaktörgenomattarrangeranytänkandeochinbjudande
evenemangmedsärskiltfokuspåfriskvårdochvälbefinnande.Vivillävensamverkamedandrakulturaktöreriatt utveckla
turistfrämjandeupplevelsermedhjälpavkostnadseffektivochtillgängligteknik.

Sida 1 av 2
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Varsnällochskrotaansökanmed löpnummer34300.Deninnehållerfelbeskrivning.

Referenser
Referens 1

Namn Telefon,dagtid
Carl-MagnusGagge 070-60927 14

E-postadress

carl-magnus.gagge@regionvastmanland.se

Referens 2

Narnn Telefon,dagtid
ChristerEriksson 070-530B71B

E-postadress
christer.erikss0n@centerpartiet.se

Sida2 av2
Löpnummer34 310
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Från: Tohbbe Lindblom <t0hbbe.lindbl0m@telia.c0m>
Skickat: den 22 september 2017 10:59

Till: KFF

Kopia: carl-magnus.gagge@regionvastmanlandse;christereriksson@centerpartiet.se
Ämne: AnsökanKultursstipendium
Bifogade filer: Kulturstipendium—20l70922Ny.pdf

Hej!

Måste be om ursäkt!
Av misstag blev det fel text i ansökan från Brunnsmuseet Sätra Brunn med löpnummer 34300 gällande Sala
Kommuns Kulturstipendium

Här kommer en ny.

Mvh

Tohbbe Lindblom
www.brunnsmuseet.se

1
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“ tt l
Från: LenaNordquist <n0rdquistIena@hotmailcom> Kommunstyrelsensfem n"g
Skickat: den21september201716:32 mk_ -09- 2 1
Till: KFF
Ä : K I ' d' 20 DIm!" - '“‘“""°'mne uturstlpen IUITI 17 ibn” H 55 F)

J'

Jagnominerar ElisabethStorm, RanstaNästa bygdegårdsförening till Kulturstipendium 2017.

Med vänlig hälsning
Lena Nordqvist, Ransta

070-317 89 07

Skickat från min iPhone

l
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Ransta 2017-09-18

KULTURSTIPENDIUM 2017.

Vi föreslår ElisabetStorm, RanstaNästa BygdegårdsföreningRansta,SalaKommun som
kulturstipendiater 2017.

Med följande motiveringar:
Elisabeth har satt fart på kulturlivet i Ransta! Arrangerade tillsammans med oss Ranstaborna
"Sverigesstörsta adventskalender i Ransta2015, 2016" med 24 luckor = 1 lucka per dag på
olika adresser i Ransta, totalt kom närmare per/år 2 500 barn & vuxna som i snitt 100 varje/
dag besökte en lucka. Hon planerarjust nu med en ny uppsättning av kalendern, Musik 8:
Teatercafé i Ransta Nästa Bygdegård har hon också hunnit med, utvecklat allsången i
Statåonsparken Ransta från 2 till fyra kvällar i juli. Den har i årtagit stora kliv framåt med
nyanlagdscenoch lokala förmågor som inslag,tack vare hennesengagemang.

Elisabethfixade en spökvandringskvällvid halloween. Succéskolbarneni Ranstafrågar redan
efter nästa (lokal förebild) eller var hon Läs häxa i det är ” Det är väl ingen konst att läsa.
Det är ingen tillfällighet att hon lockar till sig SalaJazzklubb,Bengt8.!CecilaKyllingemed
föreställningar, Adamskören, eller Pettson & Findus som lägger föreställningar i Ransta.

HelaElisabeth bubblar av idéer! Personlighet med brinnande energi för landsbygden,som
behöver bränsle för att utvecklas!

Hälsningar
Göran 8LChristina Wallin
Ransta, 0735-82 90 92 eller 0706-65 01 95

walleswallin@gmail.com

christina—wallin@sprav.se

Bilaga övriga Lippgifter Kulturstipendium Elisabeth Storm.

Kan säga att "Bettan" är något utöver det vanliga i dagens samhälle!
Engagemang, inlevelse och energi utöver det normala!
Hon är en glädjespridare både hos barn och oss vuxna för ett levande samhälle!
Teaterapa, arrangör och sångare i ett enda stycke.
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Adventskalendem 2015, 2016. Påskkärring 2016, 2017

,1

FW  
"Läshäxan" Det är väl ingen konst att läsa! Underhåller på andraorter i kommun.

_fi.__n.

Allsångi Ransta 2015, 2016, 2017



Lina Ahlm

Från: Göran Wallin <walieswallin@gmail.com>
Skickat: den 21 september 2017 09:16
Till: KFF
Ämne: Kulturstipendium2017
Bifogade filer: Kuitundocx

Hej!

Bifogar dokument på nominering av Kulturstipendium 2017.

Göran Wallin
Ransta

1
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KULTURSTIPENDIUM 2017.

Nominerar Hans Harrysson, Sala Kommun som kulturstipendiat 2017.

Med följande motiveringar:
Hans Harrysson, har under många år, genom sitt engagemang i både Kilbo-lokalen, Sala
Teaterförening, Cameleonterna och VästmanlandsBygdegårdsdistrikt,bidragit till att göra
Salaoch länet känt som en kulturell mötesplats av rang. Hanskunskaperom artister,
föreställningar och musikprogram är stor och erkänd även utanför SalaKommun.

HansHarrysson har under ett antal år jobbat med föreningars kulturverksamhet inom Sala
Kommun. Detta sa HansHarrysson 2015 "Det bidde ingen konstrunda iSala år. Därför tyckte
Hans Harrysson, arrangör på Kilboiokaien, att det var dags att göra något åt saken”.
Nytt citat "Said Teaterföreningendeiav Riksteatern"år enarrangörsföreningmedstarkt

engagemang.Viarrangerarteater ochrnusikföreståiiningari Salamedomnejd,t.ex.i Täijistenen,
Centrumbion,Blåsalen,KiiboiokaienochMökiintagården.Hål!utkikefter informationsmaterioiom
kommandearrangemangpå TuristinformationenvidStoraTorgetochpå Stadsbiblioteketpå Norra
Espianaden5.
Omdu vill kontakta ossellerskickamateria!tili ossgår detbraatt Vandasigtiil HansHarryson”.

Nästan varje dag är han igång och sprider kulturarrangemang på FB.
En eldsjäl som sprider kulturell verksamhet och dess utveckling iSala Kommun, med sin
ödmjuka stil skulle han aldrig själv söka detta!

Hälsningar

Göran Wallin
Ransta

0735-82 90 92
walleswallin@gmail.com


