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Kulturstipendier 2017
Namn

Område

Motivering

Bilagor

Johanna
Slöjd och
Nestor, 27
konsthant(Kalmar/Åre) verk, konst,
design,
kulturarv,
övrigt

Kakelugnsmakerska, bosatt och verksam i Åre. Min fascination för
kakelugnen har uppstått genom ett bejakande av kakelugnen som
ett keramiskt objekt men också som en vital del av något som varit
och kakelugnens nytta och status, hur den såg ut då till skillnad från
idag. I början av juni 2016, tog jag examen från
kandidatprogrammet keramik och glas vid Konstfack. Mitt
examensarbete handlade om att ta fram en ny och alternativ design
till den klassiska kakelugnen, med fokus på den keramiska delen av
objektet. Under mitt sista år under utbildningen på Konstfack åkte
jag iväg på en utbytestermin till Tjeckien. Där fick jag lära mig mer
om framställningen av en kakelugn samt hur traditionen sett ut där.
Genom en blandning av ”nya” och mer traditionella tekniker,
utvecklade jag ett eget sätt att arbeta på, vilket har givit mig
mersmak! I augusti 2016 flyttade jag till Åre för att arbeta med min
konst och etablera mitt företag. Jag har således nyligen debuterat
som yrkesverksam konstnär/keramiker och i dagsläget står jag på
vingliga ben. Den senaste tiden för mig har verkligen gett mig stort
hopp för mig och min yrkesverksamhet. I januari 2017 invigdes
Liljevalchs Vårsalong i Stockholm, där jag är med och ställer ut min
kakelugn ”Eken”. I februari 2017 blev jag utsedd till en av de
nominerade till Ung Svensk Form 2017. En vandringsutställning som
pågår i 1,5 år både nationellt och internationellt och som dessutom
gästar Östersund under Storsjöyran 2017. Detta är utmärkelser som
sporrar mig i mitt framtida arbete. Jag tror starkt på att det som
konstnär är fullt möjligt att verka på andra platser än i en storstad.
Miljön runt omkring mig inspirerar och jag känner ett lugn, jag är
hemma. Jag söker stipendiet för att i projektform arbeta med att
utveckla en ny design av en kakelugn, i form av en prototyp.
Projektet kretsar kring att kreativt formge och tillverka det
keramiska kaklet som utgör formen för en kakelugn. Jag vill bejaka
det gamla hantverkets tradition och ta tillvara på det. Detta genom
att anamma dåtidens tillverkningstekniker samt att applicera mina
egna idéer om gestaltning och dekoration på den forna konsthantverkliga kakelugnstillverkningen. Stipendiet skulle framförallt
ge mig möjligheten att införskaffa material och verktyg till mitt
projekt.
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Konstfack,
Academy of Arts
Prague,
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fhsk, Grebbestads
fhsk
Bildmaterial

Manne
Hedén, 30
(Berg)

Jag heter Manne Hedén och är en 30-årig dramatiker och
skrivlärare, mestadels frilansande, sedan ett antal år bosatt i
Uppsala. Uppväxten tillbringade jag i Hackås, där mina föräldrar
ännu bor kvar. Efter att ha gått estetisk linje vid Palmcrantzskolan i
Östersund flyttade jag till Uppsala för att studera litteraturvetenskap och har med undantag för två kortare perioder bott kvar
där sedan dess. Vid Uppsala universitet tog jag en masterexamen i
Litteraturvetenskap och en kandidatexamen i Idé och lärdomshistoria. Jag gick även en kurs i projektledning och projektplanering
där jag kunde studera förutsättningarna för att arbeta med mitt
eget skapande. Med två föräldrar som verksamma kulturarbetare
har jag alltid betraktat kulturen som ett möjligt framtida arbetsfält,
men först i och med den här kursen, och den efterföljande
praktiken på Radioteatern, började jag på allvar skifta fokus från ett
utforskande av teaterhistorien, där min masteruppsats exempelvis
undersöker Pär Lagerkvists dramatiseringar av egen prosa, till det

Intyg
Radioteatern,
Unga Tur,
Världshistorien i
P1
Examensbevis
Arbetsprover

Teater,
litteratur
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egna skrivandet där en viktig inspiration var möjligheten att skriva
avsnitt till Radioteaterns serie Världshistorien. Även om jag alltid
skrivit såväl noveller som poesi från tonåren och framåt har det
varit teatern som legat närmast hjärtat, ända sedan mina första
statistroller som sexåring i Hackås teaterverkstad. Under ett år på
Wiks folkhögskola lärde jag känna vänner som jag senare
samarbetat med i amatörteateruppsättningar i Uppsala, men
läsåret 2013–2014 på Biskops Arnös dramatikerutbildning började
jag mer målmedvetet ägna mig åt dramatexter. Följande år på
Biskops Arnös projektkurs gav mig möjligheten att skriva färdigt en
längre pjäs under handledning. Manuset i två akter färdigställdes
våren 2015 under titeln Imago. Efter examen arbetade jag under
drygt ett år huvudsakligen som skrivlärare på Sensus studieförbund
och sedan på Folkuniversitetet. Under två terminer handledde jag
också en projektgrupp som arbetade med att färdigställa
oavslutade skrivprojekt. Jag arbetar för tillfället med den
Stockholmsbaserade teatergruppen Dramakvarnen där två av mina
pjäser uppförts under 2016. I april var det premiär för Claudius
svensexa, löst baserad på Shakespeares Hamlet, i regi av Urban
Eriksson och med bland andra Margareta Eriksson Bergius, Gert
Fylking och Michael Borch i rollerna. I november hade Ensamvargen
och Rödluvan premiär i regi av Michael Hamory med Minna Tägil,
Danne Dahlin och Joakim Thelin i ensemblen. Även om jag inte bott
regelbundet i Jämtland på många år har jag besökt länet flitigt och
sedan 2014 har jag även arbetat på Jamtli Historieland under
somrarna. Där har jag kombinerat rollen som Brasse i Jamtlis Fem
Myror-park med att spela revolutionär uppviglare i Gröna Vågenmiljö. Jag har även suttit mycket i Jämtland när jag haft längre
sammanhållna skrivperioder, bland annat ett dramaturgarbete för
Unga Turteatern i deras uppsättning av Lefflers Sanningens vägar.
Teman som ofta återkommer i mina texter är frågor om
identitetssökande och verklighetsuppfattningar, ofta med
samhällskritiska inslag. Etiska dilemman som tvingar publiken att
vackla i sina sympatier/antipatier inför en rollgestalt är också
återkommande. Stilen är i gränslandet mellan naturalistisk och
absurd, ofta med inslag av svart humor. Jag söker Regionens
kulturstipendium till Peterson-Bergers minne för att kunna ge mig
själv mer tid att bredda mitt skrivande. För närvarande arbetar jag
dels som vikarierande lärare, dels som butiksanställd inom
Akademibokhandeln. I framtiden skulle jag vilja arbeta mer med
såväl noveller som poesi och de senaste månadernas arbete med
barn och ungdomar har också gjort mig nyfiken på möjligheterna
att skriva mer för unga. Jag har även tonsatt en del egna dikter som
jag hoppas kunna spela in med hjälp av vänner i framtiden.
Frida
Hagman, 29
(Östersund)

Musik

Jag går min sista termin på en kurs på masternivå vid
Rekommendations
operahögskolan i Göteborg och gör samtidigt min praktik på
brev
Göteborgsoperan i vår, bland annat som cover för Papagena i
Ljudspår
Trollflöjten och som Pamina i en barnföreställning om Trollflöjten.
Till sommaren har jag fått en plats på Berlin Opera Academy, en
kurs där ett antal sökande från hela världen väljs ut till att delta i en
operaföreställning i Berlin. Detta år är det bland annat Figaros
bröllop som sätts upp och jag har fått rollen som Barbarina.
Förutom arbetet med föreställningen, får vi sånglektioner,
språkträning och möjlighet att arbeta med otroligt kompetenta och
erfarna sångare och lärare som bland annat arbetat på
Metropolitan och andra stora hus i Tyskland. Vi kommer också att
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få dansträning, lära oss mer om branschen och få chans att sjunga
upp för agenter och operachefer. Det är en fantastisk möjlighet
som är få förunnad och jag känner mig stolt och ärad som fått
chansen att medverka. Min sångarbana påbörjade jag på
Palmcrantzskolan i Östersund, jag har sjungit och agerat sedan
barnsben. Jag känner mig lyckligt lottad som växte upp i en stad där
mitt musicerande uppmuntrades och jag älskar att komma hem på
somrarna och konsertera i någon av mina hemkyrkor. Jag har
arbetat som värdinna på Sommarhagen och har en stor kärlek till
Peterson Berger och hans musik. I sommar ska jag tillsammans med
en pianistkollega fira hans jubileum i Frösö kyrka. Jag känner en
enorm kärlek till mina hemtrakter och vill verka för att sprida en
känsla av Jämtlands till resten av musikvärlden, men jag vill också
vara med och värna om den klassiska musikens plats i samhället där
den möter allt större konkurrens från andra genrer och konstformer. Skulle jag få äran att bli tilldelad stipendiet så skulle
pengarna gå till avgiften för att delta i sommarens kurs, som jag
verkligen tror kan ge mig en bra skjuts i karriären och därigenom en
chans att få fortsätta jobba för musiklivet i och utanför Jämtland.
Emma
Teater
Löfström, 28
(Strömsund)

Bor idag i Knivsta och studerar tredje och sista året till
scenkonstproducent vid Stockholms dramatiska högskola. Följande
stycke fanns i ansökningsbrevet som jag skickade in vid antagningen
till skolan: ”Jag söker den här utbildningen för att utvecklas, lära
mig nya vägar, vidga mitt kontaktnät och få massor av inspiration
för att sedan få återvända till norr och använda min kunskap till att
kämpa vidare för att kultur ska nå ut till ”vanligt folk” - främst till
barn och unga - och inte enbart till de redan etablerade
kulturkonsumenterna som får kulturhusen på de större orterna att
gå runt.” Jag arbetar för att alla människor ska få tillgång till
scenkonst och att scenkonsten ska kunna ha en berättelse för just
dem. Och detta oavsett om jag står på scenen som skådespelare
eller bredvid som producent. Jag är en kreativ konstnär som
fungerar bäst när jag får utveckla idéer till verklighet, vara en del av
det konstnärliga teamet och hitta lösningar på det som verkar
omöjligt. Under min utbildning har jag valt att fördjupa mig i projekt
med annan ingång än den klassiska teater-produktionen. Jag vill
arbeta i process, blanda olika genrer och framförallt arbeta nära
publiken. Jag vill undersöka relationen till publiken,
utmana/påverka dess delaktighet i konsten och skapa konst där de
har en självklar roll som något mer än “bara” åskådare i en
teatersalong. Jag brinner för norra Sverige. Jag är uppvuxen i
Strömsund där min familj ännu bor kvar - det är den plats som ger
mig ett lugn som ingen annan. Flyttade i slutet av tonåren till Luleå
och har där varit en av de drivande vid en fri teatergrupp som riktar
sig till barn och unga. Min dröm är att i framtiden bo i norra
Sveriges inland, det är där jag trivs bäst och det är där jag vill att
mitt barn ska få växa upp. Jobben inom scenkonstbranschen är
dock få i det området och min stora utmaning är hur jag ska få ihop
min vardag. Den möjlighet jag ser är att arbeta som frilansare,
delvis på distans och delvis genom resor till andra orter. Jag vill
successivt bygga upp ett nav för scenkonst i norra Sveriges inland
där både verksamhet för ortens invånare finns och scenkonstproduktioner/ projekt skapas och visas. Om jag tilldelas
kulturstipendiet för Peterson-Bergers minne skulle jag lägga
pengarna på en dator som ger mig tillgång till de verktyg jag
behöver för att kunna arbeta som frilansande scenkonstnär. Det

Intyg
Bananteatern,
Troja Scenkonst,
Riksteatern, Lule
Stassteater, LTU
m.m.
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skulle innebära att jag kan bygga upp en egen verksamhet och på
sikt skulle det ge mig möjligheten att flytta hem igen. Under
följande länk finns en dokumentation av föreställningen "Varför
gråter pappan?" som jag varit initiativtagare samt producent till och
även skådespelat i.
https://www.dropbox.com/s/wr7ch1uaw2q7f7d/MVI_0417.MP4?d
l=0
Rebecka
Öberg, 25
(Berg)

Teater

Martina
Slöjd och
Skyttberg, 28 konsthant(Östersund) verk, konst

Jag heter Rebecka Öberg, är 24 år och studerar mitt första år på
Studieintyg
teaterskolan Rose Bruford i London. Det är en treårig 'Bachelor' i
'European Theatre Arts' och är en unik utbildning där en inte bara
får en gedigen skådespelarutbildning, men också tränas i att helt
självständigt kunna skapa teaterproduktioner med allt vad det
innebär. Min skådespelarkarriär började när jag som 11-åring
deltog i Bergs Kulturskolas musikaler. 2013-2014 gick jag
skådespelarlinjen på Wiks Folkhögskola och det var där jag fick upp
ögonen för den typ av fysisk och politisk teater som jag nu studerar.
Jag studerade teatervetenskap och genusvetenskap vid Stockholms
Universitet ett år innan jag flyttade till London för att gå en ettårig
'Acting Foundation’ på Regent’s University. Under det året var mitt
mål att komma in på min nuvarande utbildning och jag jobbade
hårt för att uppnå det. Detta resulterade i att jag hamnade på ’The
Dean’s List’, en utmärkelse för högpresterande elever. Rose Bruford
är en väldigt intensiv skola. Vi har ofta lektioner eller repetitioner 921 flera dagar i veckan, samt många skriftliga inlämningsuppgifter
och jag har valt att inte jobba vid sidan av skolan för att kunna satsa
på studierna fullt ut. Då Storbritannien inte har samma lyx som
Sverige med gratis utbildning (£9000/år) och London dessutom är
en dyr stad att leva i är varje ekonomiskt bidrag väldigt välkommet.
Jag är en konstnär från länet som just nu slutför mitt masterarbete Arbetsprover
på Konstfack. Jag studerar textil konst och söker stipendiet för stöd
av masterarbetet. I det textila materialet söker jag grunden för
konstnärlig representation och låter denna bli en aktiv del i
konceptet. Jag undersöker iden av ljus och reflektion i textil,
beroende på perception ändras färger och motiv, en utforskning av
materialet och ljusets kraft och samarbete. Det är dialogen mellan
mig och processen som skapar bilden. En viktig metod i mitt arbete
är översättningarna som sker när en bild färdas genom olika medier
- fotografi - textilfärgning - screentryck - broderi. Ett sökande av en
tillhörighet till de screentryckta broderade bilderna. En identitet för
den tryckta textilen bortom funktion och massproduktion för
industrin. Ett avståndstagande av konsumtionen av det textila
materialet. Det börjar med fotografiet. En abstraktion av en
verklighet som endast existerar i det ögonblick då bilden tas. Det är
en utforskning av ett mönster som finns i naturen. Bilderna kan
vara en till synes objektivt sätt att beskriva och förklara hur
verkligheten ser ut att vara kopplad. Det finns ingen förklaring vad
som sker utanför ramen, bara förslag. De "utsnitt av mönster" är
omöjliga minnen, skuggor av något som inte kan spåras eller
förklaras. De tillhör ett större mönster som inte är inom räckhåll.
Metoden av “chans” gör processen till det mest nödvändigaste. Den
tillför kontrast och överraskning. Motivet utvecklas endast under
processen i screentrycket, planeringen sker i momentet.
Upprepning av “verkligheten” abstraktseras till den grad att en ny
“verklighet” avslöjas. Lager trycks på lager, det understa blir en
förutsättning för de följande. Grunden försvinner till viss del, men
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dröjer ändå kvar. Risken att misslyckas att förstöra en bild finns
alltid, varje lager blir ett risktagande men det finns ingen återvändo.
Färgen dansar över ytan och skapar rum, färgen och mönstret
möter varandra i skikten. Ljuset lyser upp ytan och spränger igenom
textilen. Ljuset håller allt samman. Jag utforskar och försöker få
förståelse av den textila betydelsen och sättet textil ses som
material. Till de platser som vi känner igen som äkta, existerar
endast för stunden i ett foto och suddas ut med hjälp av färg och
material. I ett personligt försök att kunna skapa min egen plats av
känsla och fantasi i en värld av snabbt konsumerade textil. I en lek
med det materiellt konkreta vill jag uppmärksamma de strukturer
som bestämmer vår uppfattning av världen.
Anders
Hoglert, 24
(Östersund)

Musik

Studerar fjärde året på musiklärarprogrammet på Musikhögskolan Rekommendations
Ingesund med klassisk klarinett som huvudinstrument och jazzbrev
saxofon som biinstrument. Vid 7 års ålder började jag spela
klarinett på kulturskolan i Östersund, där jag också är uppväxt.
Fortsatte med estetiska programmet på Palmcrantzskolan. Efter
studenten studerade jag två år på Ingesunds Folkhögskola. Därefter
började jag det femåriga musiklärarprogrammet som jag studerar
på idag. Jag tycker det är fantastiskt roligt med musik och har höga
ambitioner som musiker. Förutom klarinett spelar jag även mycket
saxofon och tvärflöjt inom flera genrer, från mindre ensembler till
storband och symfoniorkester. Däremot ligger min spets inom
klassisk klarinett och jag ska bland annat provspela till en tjänst som
klarinettist i Dalasinfoniettan senare i vår. Som blivande pedagog
hoppas jag kunna inspirera elever med min glädje för musik. Jag
söker stipendiet av två anledningar. För det första vill jag studera
vidare en konstnärlig master som utövande musiker efter min
musiklärarutbildning. Jag har bland annat kontakt med
klarinettisten Håkan Rosengren som undervisar i Los Angeles. Detta
stipendium skulle bidra till att möjliggöra fortsatta studier
ekonomiskt. Den andra anledningen är att jag önskar att köpa en
basklarinett. En professionell klarinettist förväntas i många fall äga
en basklarinett. Att äga en egen basklarinett skulle därför öppna
upp för många fler jobbmöjligheter och stimulera min musikaliska
utveckling.

Oskar Norin, Teater,
Jag är en nycirkusartist under utbildning. Jag tog grundskoleexamen
24
dans, övrigt i Mörsil och gymnasieexamen på naturvetenskapslinjen på Åre
gymnasieskola i Järpen. Som barn var jag aktiv i idrott med fotboll
(Åre)
och pingis i den lokala föreningen och givetvis skidåkning. Jag
spelade fiol på kulturskolan i många år och medverkade i orkestern
fjällstråket i Åre kommun som leddes av Gunnel Lundholm. I början
på gymnasiet upptäckte jag nycirkus genom en akrobatikträningsgrupp på barn och ungdomscirkusen Kul och bus på Frösön.
Kombinationen av rörelse, kreativitet och möjligheten att stå på
scen gjorde mig direkt förälskad och nycirkus blev snabbt mitt nya
fokus. Jag tog ett beslut att gå fullt ut med cirkusen och sökte in till
skolan AFUK i Köpenhamn 2014. Där spenderade jag hela veckorna
med att utveckla mina grunder inom nycirkus på deras artstlinje.
Med akrobatik, styrketräning och dans jobbade jag på mina fysiska
egenskaper och mina sceniska färdigheter med klasser i teater,
improvisation och scenrörelse/movement-träning. Efter det året
sökte jag in på FLIC scuola di Circo i Turin. Där spenderade jag
ytterligare ett år med inlärning av nycirkusens grunder, nu med ett
nytt fokus på disciplinen språngbräda, eller teeterboard. Det är en

Diplom Flic scuola
de circo Italien
Rekommendations
brev
Antagningsbevis
Ècole Nationale
des Arts du Cirque
Arbetsprover
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fartfylld disciplin där två eller flera utövare använder en sorts
gungbräda för att skapa hisnande luftfärder och rörelser. I år har jag
blivit antagen till cirkushögskolan Ecole nationale des arts du cirque
(ENACR) i Paris. Det är en av de mest populära nycirkusskolorna i
Europa, med en mycket sträng antagningsprocess som bland annat
involverar videoansökning och fyra dagars audition. Här kommer
jag att spendera tre år för att bli en fullfjädrad cirkusartist med
språngbräda som huvudfokus tillsammans med tre andra killar
från Schweiz, Sverige och Danmark. Vi kommer tillsammans med
vår klass på 15 personer utbildas inom bland annat cirkuskonst,
dans, teater, musik och som examenssarbete skapa en turnerande
föreställning. Nycirkusen är en konstform som är ständigt under
utveckling och förändring. Av naturen innebär nyscirkus risktagande
och gränsöverskridande vilket för mig gör den till ett intressant
medium för att skapa en historia eller frambringa ett budskap. I
Frankrike har cirkusen som modern konstform haft en lång period
att växa med hjälp av många eldsjälar och talanger. Här finns en
infrastruktur för cirkus med skolor, festivaler och teatrar där
artister från världens alla hörn har möjlighet att arbeta och
utvecklas. Jag vill kunna ta med mig kunskapen från den franska
nycirkusen för att kunna sprida den som konstform och aktivitet
och vissa dess mångfaldighet till en större skara. Det ställs höga
krav på en cirkusartist och för att kunna bibehålla en säker
utveckling krävs hård träning, mycket tid och strikt kost. Därför
måste till stor del av min utbildning finansieras med sparade
pengar. Ert stipendium skulle därför innebära en stor avlastning
som innebär att jag kan lägga mer fokus och energi på mina mål.
Johanna
Östlund, 29
(Östersund)

Slöjd och
konsthantverk, Konst,
Foto

I cirka 7 år bodde jag i centrala Göteborg och där har jag främst
varit verksam inom konst och textil. Sedan ett år bor jag åter i
Jämtland, närmare bestämt i ett väldigt inspirerande kollektiv på
Regementsgatan i Östersund och jag jobbar bland annat med att
skapa konstnärliga samarbeten och utbyten mellan Norrland och
Västkusten. Jag är utbildad inom konst, grafik och textil design.
Studerade på konstskola två år i Jämtland varav en termin i London,
sedan 4 år i Göteborg. Efter det startade jag eget företag och
arbetar med konst och utställningar, offentlig konst/utsmyckning,
workshops i konst för unga och drev även en second hand-butik i ca
två år. Just dessa ämnen är mina absoluta favoriter. Oftast tecknar
jag, helst utomhus, på tåg, resor eller i ateljén. Det behövs bara lite
inspiration från musik och ljudlandskap, konversationer, natur, djur,
film, konst, drömmar, filosofi eller skräp-tv så åker ett utav mina
teckningsblock fram. Först blir det något rörigt, sedan klart som
blixten i marken när väl bilder och poesi/texter fyller i tomrummet.
Nu arbetar jag koncentrerat på teckningarna/illustrationerna. Det
som också känns roligt med detta är att jag känner att formatet är
obegränsat, vilket gör att jag känner mig fri. Om jag känner för att
skruva upp eller ner volymen på teckningen så kan det istället
inspirera och göras till en skulptur, en målning eller ett grafiskt
tryck i helt annan storlek. Medel som jag använder till att skapa
konst och behöver stöd till är bland annat pennor, kritor, akrylfärg,
akrylspray, screentryck-utrustning, bläck, papper, målardukar, lera,
textil, mdf eller träskivor samt min kamera då. Det är vad jag lägger
all min energi och ekonomi på, förutom att betala hyran då kanske.

Intyg från
föregående år:
Saint Martins
College of Art and
Design
Folkunivesitetet
Göteborgs konstskola
Östersunds konstskola
Diplom
vetenskapsfestivalen
Konststip. JLK
Sex arbetsprover
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Frej Jönsson, Musik,
24
konst, film,
(Östersund) foto

Jag kommer från Lit, men bor nu på Frösön. Jag upptäckte den
estetiska världen någorlunda sent i livet. Min ungdom präglades av
friskidåkning. Jag flyttade sedan till Kiruna för att börja
Vinteridrottslinjen på Rymdgymnasiet men fick under första året
panikångest vilket rev ned min verklighet. Hade efter det svårt att
känna något både för skidåkningen och allt annat i livet. Hamnade i
en depression och började under denna period att skriva mycket.
Jag åkte skidor några år till men skiftade min syn på den. Jag
började uppfatta vissa rörelser som vackra istället för coola, all
form av rörelse blev ett konstuttryck. Under denna tid fann jag även
musik och jag har aldrig känt så starkt för någonting annat. Det
kändes som det perfekta sättet att uttrycka sig på och jag blev
besatt av att lära mig spela instrument, sjunga och skriva låtar. Jag
kom in på en singer/songwriter-linje på Löftadalens Folkhögskola.
Jag hade det bästa året i mitt liv och har sedan dess känt mig mer
och mer hemma i musiken. För tillfället spelar jag in en demo själv
som jag senare vill göra till ett fullängdsalbum. Jag har nu sökt till
singer/songwriter-linjen på Birka Folkhögskola för att få chansen att
fördjupa mitt låtskrivande samt jobba på min teknik och leda ett
band. Mitt mål är att göra ett långvarigt projekt som innefattar
olika konstuttryck, skapa en sorts konstpersona. Mitt fokus ligger
inom musik men jag vill även arbeta med film, foto och rörelse. Mitt
första projekt består av att bjuda in vänner till ett hus i Kläppe
under två veckor för att spela in ett album, och jag har även börjat
skissa på idéer till en minidokumentär omkring upplevelsen. Jag har
en god arbetsvilja och vet mycket väl vad jag vill göra men saknar
pengar för att hålla fokus på mitt uttryck. Stipendiemedlen skulle gå
till utrustning för inspelning, en hemsida, samt till studier.
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