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Namn

Område

Motivering

Nominering

Drejeriet

Slöjd och
Drejeriet är ett konsthantverkskooperativet som består av 13
Bildkonsten
konsthantverk, medlemmar vilka driver en butik och ett galleri i centrala Östersund.
Region JH
konst
Genom sitt arbete att synliggöra det professionella konsthantverket
inom främst keramik har Drejeriet under en längre tid varit en
drivande kraft som utvecklat och främjat området. Drejeriet har ur ett
norrländskt perspektiv en unik position genom att regelbundet
arrangera konsthantverksutställningar där de egna medlemmarna och
andra samtida konsthantverkare på en regional och nationell nivå
ställer ut. I dessa utställningar förmedlas känslor såsom sinnlighet, lust
och glädje men också engagerande samhällsfrågor. 2017 firar Drejeriet
30 år och att få tilldelat Regionens Kulturpris för dess gärningar skulle
vara ett utmärkt sätt att premiera och uppmärksamma Drejeriets
betydelse för konsthantverket i vår region.
Drejeriet butik och galleri har drivit sin verksamhet i Östersund och
Anders
firar i år 30 år. Drejeriets betydelse för regionen kan inte underskattas. Sunesson
Många är de som vittnar om detta vid sina besök i lokalen. Galleriet
har visat mycket och håller en hög konstnärlig och hantverksmässig
standard med utställare från hela landet. I ett allt kärvare galleriklimat
står Drejeriet kvar som en traditionsbärare. Nyskapande och
traditionella värden kan här få exponering. Kooperativet har i år fått
två nya yngre medlemmar.

Göran
Modén

Kulturarv

http://www.drejeriet-keramik.se
Göran Modén har under många år intresserat sig för Wilhelm
Peterson-Berger, hans liv, hans musik och hans ”Sommarhagen”. Han
har läst brev och böcker såväl av som om PB, samlat bilder och ur
detta destillerat fascinerande berättelser om kompositören. Han har
belyst PB:s vänskap med prosten Björk i Frösö församling och
vänkretsen i Valla med familjerna Tirén och Englund. Under åren har
Göran initierat berättat om PB för många, ofta talrika auditorier. 2017
är ett jubileumsår; det är 150 år sedan PB föddes. Göran har
entusiastiskt bidragit med struktur och material till hemsidan
www.pb150.se. Han kommer under året att som konferencier och
berättare medverka i ett flertal föreställningar om PB och hans musik.
Utan Görans kunnande och engagemang, entusiasm och förmåga att
strukturera ett digert material hade arbetet med jubileumsåret varit
tyngre och resultatet inte blivit så genomtänkt.
Göran är en föredömlig berättare och ciceron som håller PB:s liv och
gärning levande i våra dagar. Göran är påläst och kan sin historia. Han
väjer inte för att leta i arkiven både i Jämtland och i Stockholm efter
dokument och brev för att få pusselbitarna på plats för att sen delge
oss det i sina berättelser. Göran har förmågan att berätta och
levandegöra PB.s liv och gärning i den miljö där PB levde och verkade
och inspirera oss att förvalta vårt kulturarv på Frösön och Jämtland.
Därför är han värd att få priset.
https://www.sommarhagen.se/

Styrelsen för
Stiftelsen
Wilhelm
PetersonBerger

Mats Ternvall
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David
Rosberg

Teater, musik,
kulturarv

David är en kille på 28 år, född och uppvuxen på Frösön men som även Kajsa Rosberg
har rötter i Klövsjö. David är musiker och han har en lång meritlista vad
gäller musik. För närvarande bor han i Falun och jobbar som
musiklärare samt pluggar på sidan av. Lite kort kan sägas att han haft
jobb som kapellmästare på olika uppsättningar i bl a Borlänge, han har
genom åren haft många olika band där det oftast varit han som varit
"bandmorsa". Hans musikstilar har varierat genom åren och han
bemästrar de flesta men befinner sig mestadels inom genrerna rock,
progressiv pop, singer/ songwriter. David gör sin egen musik - text,
musik (med alla instrument), sjunger och körar och nu har han släppt
sin första video - en video som är helt inspelad i Klövsjö med
vidunderliga vyer och fantastisk musik! Videon handlar bl a om ett
sista farväl till hans farfar, Erik Dillner, som var kyrkvaktmästare i
Klövsjö tills han för några år sedan gick bort. Den är även en hyllning
till det vackra Klövsjö där David tillbringat mycket tid genom åren,
samt lämnar lyssnaren fritt att tolka för egen del. David har själv lärt
sig trampringa i kyrkklockorna precis så som hans farfar gjorde som
kyrkvaktmästare och klockorna ljuder vackert i den här videon där
David, tillsammans med sin farbror Jon, trampar dem (Klövsjö kyrka är
en av de få, om inte den enda (?), kyrkor i Sverige som fortfarande
använder sig av trampringning! Unikt alltså!) Med tanke på att videon
är inspelad i Klövsjö kan jag tycka att det kan vara väl värt att
uppmärksamma "En bygdens son" för trots att David för tillfället bor i
Falun har han ändå sitt hjärta här i Jämtland - på Frösön/i Östersund/i
Klövsjö! Dessutom tycker jag att det är värt att uppmärksamma en kille
som alltid gjort sin egen musik och inte velat hamna i det
"kommersiella träsket". Bifogar länken till hans video "One last
goodbye" (Solitary Moan)
https://www.facebook.com/solitarymoan/videos/1462633047110699/

Jens
Johansson

Musik

Utbildningar: Palmqrantzskolans estetlinje, Umeå musikfolkhögskola
Musikhögskolan i Piteå Uppsala universitet Boomtown university
education i Borlänge
Jobb inom musikbranschen: Estetiska programmet Lugnetgymnasiet
som lärare Kulturskolan i Falun som lärare Dans och musikskolan i
Falun som gitarrlärare ”Musicals in Concert” som kapellmästare ”All
Shook up” på Borlänge musikteater som kapellmästare ”Gimme some
lovin´” på Borlänge musikteater som kapellmästare NorrlandsOperan
som musiker Teater GazBazz som kapellmästare och musiker Unga
Örnar Borlängekretsen som musiker Har även varit med och satt ihop
ett band för längesen som spelade på Storsjöyran Samt alla egna
spelningar runt om i olika delar av Sverige med olika band.
Nominerar sin son som bygger och restaurerar fioler i Cremona,
Italien. Han var till Rom och fick guldmedalj för sitt arbete. Jens har
varit i Los Angeles där han mestadels restaurerade gamla fioler. I
Tokyo arbetade Jens med att bygga fioler. Han är värd att få
uppskattning för sitt byggande och restaurerande av fioler.

Gunvor Ahl
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Henrik
Ögren och
Teater
Barda

Teater

Frida
Hagman

Musik

Henrik Ögren startade Teater Barda år 2008 och har varit dess
Cecilia
verksamhetsledare och regissör sedan dess. Teater Barda är en
Högberg
scenkonstgrupp som hör till Estrad Norr och vars medlemmar har
funktionshinder. Teater Barda har vid det här laget spelat cirka 400
föreställningar i och utanför länet, deltagit i flera andra
teaterproduktioner och medverkat i flera dokumentärfilmer. Henrik
har med stor energi, fantasi, uppfinningsrikedom, planerings- och
organisationsförmåga och stort tålamod utvecklat verksamheten
successivt. Han ser ständigt nya möjligheter för teatergruppen och
dess medlemmar och ser till att planerna genomförs. Teater Barda för
teatertraditionen vidare och har utvecklat den till att omfatta en ny
grupp av skådespelare till glädje för både publik och aktörer. Just nu
spelas föreställningen Bardas 10 budord runt om i länet och även
Västerbotten och Västernorrland. Och utan Henrik skulle det inte
finnas någon Teater Barda!
Jag arbetar för tillfället som stämledare i 2-violinstämman i Jönköping Johan Morén
Sinfonietta men är till vardags anställd i 1-violinstämman i Västerås
Sinfonietta. Jag och Frida har musicerat tillsammans under många år
med ett flertal framföranden i Jämtland, bla i Frösö kyrka och Gamla
Kyrkan i Östersund. Frida Hagman är uppvuxen i Torvalla By och blev
intresserad av musik under högstadiet vilket ledde till att hon valde
musikestetisk inriktning på gymnasiet. Efter att en lärare
uppmärksammat hennes röstbegåvning sökte Frida och kom in på
musiklinjen vid Kapellsbergs musikskola i Härnösand, en av Sveriges
främsta förberedande utbildningar för sångare. Under tiden där blev
Frida antagen till postgraduateutblidningen vid Royal College i London.
Hon valde dock att först utbilda sig vid kammarmusikutbildningen vid
Mälardalens Högskola. Sångprofessor Lena Hellström-Färnlöf tillhör en
av de mest framgångsrika lärarna i Sverige när det gäller att förbereda
studenter inför de högsta sångutbildningarna, såväl nationellt som
internationellt. 2013 påbörjade Frida kandidatutbildningen vid
Operahögskolan i Göteborg för välrenommerade, internationellt
erkända pedagogen Åsa Bäverstam. Våren 2016 fick hon sin
kandidatexamen och på hösten påbörjade hon, som en av endast tre
antagna, en tvåterminsmasterkurs i operainterpretation vid
operahögskolan i Göteborg. Under våren 2017 har hon fått framträda i
operans uppsättning av Kronbruden av Ture Rangström, Herr Arnes
penningar av Gösta Nyström och är en av två som förberetts för rollen
som Papagena i Trollflöjten av Mozart. Hon har nyss även blivit
antagen till Berlin Opera Academy under sommaren 2017 och ska där
göra rollen som Barbarina i Figaros bröllop av Mozart. Frida är en
ständig ambassadör för jämtländsk musik. Vid alla sina egna konserter
väljer hon att framföra musik med anknytning till Jämtland. PetersonBerger är en stående kompositör och de rötter hon har i folkmusiken
gör att den också är ett vanligt inslag i programmen. Detta är den
primära anledningen till att nominera Frida till kulturpriset. En annan
anledning är just det faktum att hon har blivit antagen till
operaakademin i Berlin.
OBS! Frida har även sökt regionens kulturstipendium för unga upp till
30 år.

