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Namn

Område

Motivering

Manda
Stenström

Teater

Manda har gjort sig känd bl.a. för sin pjäs Törnrosa: Den sanna
Manda
kärlekens tid, som sattes upp på Estrad Norr och som senare antogs Stenström
till Scenkonstbiennalen för barn och unga. Hon söker stipendiet för
att kunna ägna tid åt förarbete till en nytolkning av Peterson Bergers
sommarspel om Arnljot. Hon vill göra en version av berättelsen som
lyfter aspekter som känns aktuella idag.

Bahareh
Ahmadi

Musik - piano

Bahareh flyttade till Sverige från Iran som 6 åring. Hon är en klassisk
pianist och har sommarjobbat på Sommarkyrkans Musikcafé på
Frösön under 6 år. Hon har haft lunchkonserter i Frösö kyrka med
fokus på Peterson-Bergers musik, samt även en del konserter i
Sommarhagen. Hon läser nu en master i klassiskt piano och vill
använda stipendiet till att arrangera fler konserter och kanske en
festival för solo- och kammarspel på Frösön.

Bahareh Ahmadi

Lovisa
Wangby

Musik - cellist

Lovisa är utbildad inom klassisk cello och har blivit erbjuden
masterutbildning i Trondheim. Likt Bahareh har hon sommarjobbat
på Frösö Kyrkas musikcafé. Hon vill använda stipendiet till att
komma igång som frilansande musiker.

Lovisa Wangby

David Grahn Arkitektur och
Hellberg
Design

Ansökan/
Nominering

David studerar till arkitekt i Köpenhamn och praktiserar som arkitekt David Grahn
vid C.F Möllers arkitektkontor i Stockholm. Han har ambitioner att
Hellberg
driva en egen arkitektbyrå samt att undervisa inom arkitektur med
inspiration av japanska trender. Vägen framåt leder genom tävlingar
som kräver ekonomiska resurser. Ett ekonomiskt stöd i form av ett
stipendie kan hjälpa honom att delta i nationella sammanhang och
bygga sig ett varumärke inom branschen.
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Felix
Dahlström
Persson

Konst

Felix går på en förberedande konstskola i Bohuslän. Han intresserar
sig för skulpturala objekt och slöjdning och utgår ofta ifrån material
som han hittar i sin omgivning och som han sedan förvandlar till ett
konstnärligt objekt/rum på den plats där materialet mött honom.
Stipendiet vill han nyttja till att utveckla sitt konstnärliga språk.

Felix Dahlström
Persson

