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PM, Val av Kultur och fritidsnämndens stipendiater 2016:
kulturstipendium, ungdomskulturstipendium, idrottsstipendium och
ungdomsledarstipendium
Dnr KFN17/8-605
Kulturstipendium
Sökande
Stanislaw Przybylski
Linder

Ophelia Kamkar
Catharina Norén
Ilar Gunilla Persson
Gisela Nordell
Jonas Lindén
Ulf Hansson
Karin Thyr Eriksson
Maja Forsslund

Stipendiets användningsområde
Ansöker om stadens kulturstipendium för att
genomföra ett filmprojekt tillsammans med, främst,
demenssjuka boende i Ekerö kommun. Filmernas
tema ska anspela på minnen om hur Ekerö kommun
var förr.
Fortsatt utveckling inom violin, genom bland annat
Verbier musikakademi och sommarkurs Mozarteum
i Saltzburg.
Slutföra manus till barnböcker.
Täcka omkostnaderna för att kunna arbeta vidare
med fotografiprojekt på Ekerö, Färingsö och Adelsö.
Ge ut en skiva med den litterära visan och tonsatta
dikter av henne själv. Vill bidra till denna typ av
konstart.
Möjliggöra att avsätta mer tid till skrivandet av
barnböcker och kokböcker.
Bygga upp en mer omfattande produktion av
musikdokumentärer och utbildningsfilmer, samt på
sikt även dramaproduktioner för TV.
Duon vill medverka på American Fest i Nashville för
fortsatt inspiration och utveckling samt som en
möjlighet att förmedla musiken till en ny publik.
Fortsatt fotografisk konstnärlig verksamhet, bland
annat med landskapsbilder tagna på Mälaröarna
samt utveckling av porträtt i klassisk dokumentär
anda som kommer att handla om trakten och
människorna som bor där.
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Ungdomskulturstipendium
Sökande
Nova Bjurberg
Anna Martinsson
Lukas Appelquist
Elin Haettner
Alva Olsson

Stipendiets användningsområde
Möjliggöra fler lektioner i sångteknik.
Inköp av utrustning, t.ex. dator och
studioutrustning för musikproduktion och
komposition.
Förbättra kunskaper inom musikproduktion, bland
annat genom att delta i kursverksamhet på AP
Academy.
Inköp av en liten hemmastudio samt privata
sånglektioner hos Voice center.
Finansiera resor till sångrepetitioner och konserter.
Behöver fler operautbildningar och lektioner hos
sångpedagoger. Eventuellt även deltagande vid
sommarkurs utomlands för operasångerskor.

Ungdomsledarstipendium
Sökande
Matilda Lundin, Ekerö
KK
Elise Walestad,
Dynamite Cheerleading
Otto Häggström
Ekerö IK Innebandy

Stipendiets användningsområde
Vidareutveckling inom olika ledarutbildningar.
Finansiera en resa till Cheerleading-VM i Florida.
Resan väntas leda till ökade erfarenheter och
förbättringsmöjligheter gällande både det egna
tävlandet/tränandet samt för rollen som ledare.
Ekonomiskt stöd under gymnasietiden.
Utbildningspaket via mentorskap och Svenska
innebandyförbundets reguljära stegutbildningar,
med syftet att skapa ett ungt ledarteam med
parollen unga leder unga.

Idrottsstipendium
Sökande
Fredrik Theorell

Stipendiets användningsområde
Finansiera elitsatsning inom motocross. Har som
mål att under år 2017 köra hela SM- och JSM-serien
samt minst två EM-tävlingar.
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Benjamin Åkers

Mirjam Björklund
Lukas Karlberg
Camilla Ahlén
Alice Thulin Hortlund
Josefine & Elina
Mellberg
Sventas Gubbar

Elise Walestad
Olle Östlund

Tilda Ekengren

Annie Palmberg

Ekonomiskt stöd för ett år på High School i USA där
han ska studera, förbättra sina hockeykvaliteter
samt spela trummor. Lättare synskada och hoppas
att ett år med spelande på mindre rinkar och
snabbare spel kommer kunna träna upp
reaktionsförmågan och således kompensera för
synnedsättningen.
Finansiera resor och internationella tävlingar inom
proffstouren i tennis, med målet att under år 2017
bli bland de 500 bästa damerna i världen.
Elitsatsning inom alpint. Stipendiet ska gå till ökad
träning på sommaren, dvs. barmarksträning.
Ekonomiskt stöd för att kunna starta upp en egen
hästverksamhet med träning och i framtiden
eventuella tävlingar.
Utvecklas inom hästhoppning genom möjligheten
att kunna rida mer än en lektion i veckan, samt att
kunna få ha en häst på foder.
Ekonomiskt stöd för en fortsatt satsning inom
hästhoppning. Vill satsa på att tävla på
internationell nivå under år 2017.
Sventas Gubbar har varit verksamma i kommunen i
50 år. Verksamheten innefattar gymnastik och
friskvård och har träningspass en gång i veckan.
Gruppen består i dagsläget av 16 stycken
medlemmar i åldersspannet 75-94 år.
Ekonomiskt stöd till resa till Cheerleading-VM i
Florida där Elise ska tävla tillsammans med sitt lag.
Ekonomiskt stöd för boendekostnader vid flytt till
Torsby. Flytten innebär ökade
utvecklingsmöjligheter inom skidskytte. Stipendiet
kommer även användas till inköp av utrustning.
Är delaktig i en satsning för personer som siktar
mot NM och EM i hästhoppning. Stipendiet skulle
användas som ekonomiskt stöd för de resor som
krävs för uppvisning vid observationstävlingar samt
för att få en rutin av internationella banor.
Finansiera tränings- och tävlingsresa till
Cheerleading VM i Florida. Resan innebär en
möjlighet att få träna för amerikanska tränare, som
anses vara bland de bästa i världen.
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