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2016
2016 års KÅMFKÅMF-stipendiater utsedda
Kjell Åkessons Minnesfond,
Minnesfond KÅMF, en stipendiefond som bildades i september 2014 och är
knuten till Karlshamns Musiksällskap, har nu avslutat 2016 års utnämning av stipendiater:
2016
2016 års KÅMFKÅMF-stipendiater är:
är:
 I kategorin Särskild utmärkelse har Johanna Hydén (Cello) utsetts och tilldelas 50 000
kronor.
 I kategorin Bidrag till instrument eller tillbehör har Lovisa Sonesson (Fiol) tilldelats 8000
kronor, Jonas Larsson (Trumpet) tilldelats 15 000 kronor och Anton Larson (Viola)
tilldelats 8 000 kronor.
 I kategorin Bidrag till utbildning/kurs har Tilde Svensson (Viola) tilldelats 3 500 kronor.
 I kategorin Närvaro har Isa Teglund, Tilde Svensson,
Svensson, Elin Mukka,
Mukka, Hannes Derler och
Anton Larson tilldelats 2 000 kronor vardera.
Juryns motivering för Johanna Hydén är:
”Johanna Hydén, cello, en ambitiös och
målinriktad tjej vars begåvning tagit henne till
spelningar både som soloartist samt med diverse
framträdande artister och orkestrar/ensembler.
Redan som 12-åring spelade hon i Karlshamns
Musiksällskap och har under hela sin studietid
vid Malmö musikhögskola flitigt bistått
cellostämman vid konserter med KMS. Med sin
examen i bagaget har hon en bredd som passar
inte bara till att föra de klassiska
musiktraditionerna vidare utan också till att
framgångsrikt framföra och delta i genrer allt
från opera till jazz, pop och rock.”
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KÅMF planerar att tillsammans med Karlshamns Musiksällskap och Karlshamns Kommunala
Musikskola genomföra stipendiekonsert den 22:e oktober 2016 (preliminärt på stadsteatern)
där Johanna Hydén kommer att delta som solist i ett eller flera stycken. Vid konserten
kommer ”officiell” utdelning av stipendier att ske.
Konserten kommer annonseras i lokalpress/media under hösten.
För mer information om KÅMF och årets stipendiater
stipendiater kontakta:
Lars Petersson, ordförande i KÅMF
Tel. 0702-029900

KÅMF:s stadgar fastställdes den 6 november 2014 och syftet är att
dela ut stipendier till unga duktiga musikungdomar inom klassisk genre, enligt Kjell Åkessons
yttersta vilja och testamente.
Stipendier kommer att delas ut årligen under minst tio år framöver och kan sökas i tre olika
kategorier:
- Instrument
- Kurs-, utbildning
- Särskild utmärkelse
Utöver dessa delas minst ett stipendium ut relaterat till närvaro vid musiksällskapets
repetitioner och konserter.
Stipendier kan sökas t o m 1 mars och beslut om stipendiater tas senast den 15:e juni.
Utdelning sker senare under året vid lämpligt tillfälle. Offentliggörandet sker i samband med
utdelande samt via pressmeddelande.

Kjell Åkesson
Stipendiefondens välgörare

Läs gärna mer om KÅMF på vår hemsida http://karlshamnsmusiksallskap.se
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