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Kulturpris/Kulturstipendium 2014
Beslut
2014 års kulturstipendium på 11 000 kronor tilldelas
Emma Holmgren, Ljungby
Som uppmuntran till fortsatta studier inom vävning och konstsömnad.
Emma Holmgren är född och uppvuxen i Ljungby. Under studier inom konst,
färg och form på folkhögskola fastnade Emma för det textila materialet. Hon
bestämde sig för att satsa och fördjupa sig inom vävning och konstsömnad, och
studerar sedan hösten 2014 en textil yrkesutbildning vid Handarbetarnas vänner
i Stockholm. Emmas mål är att ta gesällbrev inom vävning eller konstsömnad.
2014 års kulturpris på 2000 kronor tilldelas
Carl-Johan Roubert
För att genom beskrivningar av Ljungbys industrihistoria skapat förståelse för
hur framtiden kan formas.
Carl-Johan Roubert har i vetenskapliga och populärvetenskapliga verk beskrivit
den industriutveckling som skapat det moderna Ljungby. Bokprojektet ”Från
träskor till jättetruckar, en berättelse om industriutvecklingen i Ljungby under
tre sekel” har hittat många läsare och hans populära föreläsningar fyller alltid
lokalerna till bredden.
2014 års kulturpris på 2000 kronor tilldelas
Fredrik Bergkvist
För att under många år ha bjudit Ljungbyborna på exceptionella upplevelser
inom fyrverkeri och pyroteknik.
Fredrik Bergkvist driver sedan många år Fyrverkerifabriken och har ett stort
kunnande inom fyrverkeri och pyroteknik. Varje år innan nyår bjuder han, helt
gratis, Ljungbyborna på ett magnifikt fyrverkeri på sin anläggning dit tusentals
åskådare vallfärdar för att beskåda hans skådespel. Fredrik har även sett till att
människor fått uppleva fyrverkeri mitt på dagen och har under flera år inramat
Trojas hemmashower med pyrotekniska effekter.
Utdelning och offentliggörande av stipendium och priser sker under Ljungby
musikskolas julkonsert lördagen den 6 december kl. 18 i Hamneda kyrka.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2014 dela ut två kulturpris och ett
kulturstipendium. Som särskilt skäl gentemot stadgarna åberopar kultur- och
fritidsnämnden mångårig praxis av utdelning av detta antal priser och stipendier.
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Ärendet
I 2014 års budget finns 15 000 kronor för detta ändamål. Enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler 2001 har kultur- och fritidsnämnden rätt
att nominera pristagare och/eller stipendier utan föregående ansökan.
Kulturstipendiet ska utgöra lägst 8 000 kronor och kulturpriset lägst 2 000
kronor.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Jäv
Irene Olsson anmäler jäv för beslut om kulturpris.
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