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2017
2017 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 2017 års utnämning av stipendiater:
2017
2017 års KÅMFKÅMF-stipendiater är:
är:
 I kategorin Särskild utmärkelse har Jonas
onas Larsson (Trumpet) utsetts och tilldelas 50 000
kronor.
 I kategorin Bidrag till instrument eller tillbehör har Elin Mukka (Trumpet) tilldelats 1800
kronor, Emma Karlsson (Fiol) tilldelats 8 000 kronor, Jenny Gummesson
Gummesson (Fiol) tilldelats
8 000 kronor och Alex Bringsarve (Klarinett) tilldelats 12 000 kronor.
 I kategorin Bidrag till utbildning/kurs har Tilde Svensson (Viola) tilldelats 3 500 kronor.
 I kategorin Närvaro har Tria Aura Marutho,
Marutho, Alex Bringsarve,
Bringsarve, Willi
William Hornfelt,
Hornfelt, och Anton
Larson tilldelats 2 000 kronor vardera.
Juryns motivering för Jonas Larsson:
”Jonas Larsson, trumpet, började som
femtonåring i Karlshamns Musikkår och kom
sedan med i Musiksällskapet där den
symfoniska musiken fångade honom. Den
talangfulle karlshamnssonen har genom
omfattande studier, flit och idogt arbete
utvecklats till en fantastisk trumpetare som nu
framträder med Sveriges främsta orkestrar och
dirigenter.”
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KÅMF planerar att tillsammans med Karlshamns Musiksällskap och Carl Gustafs Motettkör
genomföra stipendiekonsert den 21:e oktober 2017 (i Karlshamns Kyrka) där Jonas Larsson
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 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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