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- Riktlinjer:
Sista dagen för utannonsering enligt stipendiernas riktlinje 
är 1 juni. Sista dagen för ansökan/nominering är 1 
september

- Annons i dagstidning: 
Annonserades ut i länets dagstidningar torsdagen den 27 
maj (Barometern-OT, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, 
Västervikstidningen och Vimmerby tidning)

- Hemsida och Facebook:
Upplagt 31 maj på Region Kalmar läns hemsida samt 1 juni 
på Region Kalmar läns Facebook-sida

- Nyhetsbrev:
Utlysning av kulturstipendium skickades ut via ett 
nyhetsbrev den 28 maj till länets kommuner och regionala 
kulturverksamheter för vidare spridning ut till kulturaktörer

Kulturstipendium 2021
Utlysning
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Kulturstipendier 2021
Riktlinjer
Två typer av kulturstipendier:
- Arbetsstipendier som person, grupp eller organisation ansöker om 
- Belöningsstipendier som person, grupp eller organisation nomineras till 
av extern part

Uppdaterade riktlinjer från och med 2021: 
- Korrigering att det enbart är personer, grupper eller föreningar 
verksamma och bosatta eller med sitt säte i Kalmar län som kan söka 
kulturstipendium. 

- De uppdaterade riktlinjerna förtydligar vad som vägs in vid 
bedömningen i urvalet av stipendiater, hur en ansökan/nominering ska 
göras samt vad som ska bifogas en ansökan/nominering för att anses 
som komplett och handläggas.

- Uppdaterad ansökningsblankett för arbetsstipendium samt ny 
framtagen nomineringsblankett för belöningsstipendium
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Kulturstipendier 2021
Riktlinjer 
Arbetsstipendium
- Delas ut till person, grupp eller organisation som är bosatt och verksam i 
Kalmar län
- Delas ut som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv 
eller som stöd till utbildning eller forskning.
- Villkoret för arbetsstipendium är att det skall användas för ett bestämt 
angivet syfte

Belöningsstipendium
- Delas ut till person, grupp eller organisation som är bosatt eller verksam i 
Kalmar län
- Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser med 
betydelse för länets kulturliv
- Belöningsstipendiet är ej sökbart utan till detta nomineras person, grupp 
eller förening till av extern part. 
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Kulturstipendier 2021
Ansökningar och förslag till beslut

Arbetsstipendier
- Inkommit 29 ansökningar

Belöningsstipendier
- Inkommit 6 nomineringar

Budget: 140 000 kr att fördela

Förslag till stipendiater:
- Arbetsstipendier: Johanna Karlin, Sara Västerlund, Elizabet
Christiansson och Ida Granqvist, 25 000 kr per stipendiat

- Belöningsstipendier: Dea Carlsson och Kompani Error, 20 000 kr per 
stipendiat
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Kulturstipendier 2021
Förslag – arbetsstipendium 

Johanna Karlin, Borgholms kommun
f. 1964
Kulturområde: Bildkonst 
Beskrivning och syfte: Ansöker om ett arbetsstipendium för att utveckla och förvalta projektet Kläppinge
1:18 som kortfattat går ut på att konstnärligt gestalta småjordbruket. 
- Utbildad vid Kungliga konsthögskolan och har studerat konst vid Birkagårdens folkhögskola. Sedan 
2016 driver hon även utställningsplattformen UNDANTAGET.

Sara Västerlund, Nybro kommun
f.1989
Kulturområde: Keramik och skulptur 
Beskrivning och syfte: Vill använda stipendiet för att kunna fokusera på att utveckla sin konst, fördjupa 
sig inom nya material som brons och skulpturbetong samt förbereda tre kommande utställningar. 
- Utbildad i keramikkonst och hantverk vid både Capellagården och HDK (högskolan för design & 
konsthantverk). Sara har även arbetat som hantverkslärling för konstnären Ellen Ehk Åkesson.
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Kulturstipendier 2021
Förslag – arbetsstipendium 

Elizabet Christiansson, Västerviks kommun
f.1962 
Kulturområde: Textilkonst och bildkonst
Beskrivning och syfte: Vill använda stipendiet till att arbeta vidare i sitt projekt ”Landskap” och fördjupa 
sig inom vävning och vävteori.
- Elizabet har en masterexamen från Konstfack inom textil konst och måleri. 

Ida Granqvist, Vimmerby kommun 
f. 2001 
Kulturområde: Dans
Beskrivning och syfte: Vill använda stipendiet till att finansiera terminsavgiften för sin utbildning vid Berlin 
Dance Institute med förhoppningen att framöver bli yrkesdansare och att kunna utveckla dansen i 
Vimmerby och Kalmar län. 
Ida Granqvist har varit aktiv som dansare och danslärare på Vimmerby Dansstudio och Vimmerby 
kulturskola och har under det senaste året gått en ettårig dansutbildning på Löftadalens Folkhögskola. 
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Kulturstipendier 2021
Förslag – belöningsstipendium 

Dea Carlsson, Högsby kommun 
Kulturområde: Kulturarv och hembygdsvård
Beskrivning och motivering: Dea Carlsson nomineras till ett arbetsstipendium för att hon med sitt 
starka engagemang har satt Bötterum i Högsby kommun på kartan, framförallt genom den årliga 
hantverksmässan som genomförs varje år i september. Via Deas stora nätverk, bestående av både 
ideella och professionella krafter, har hantverksmässan och Bötterums hembygdsgård och 
byggnadsminne växt till en viktig mötesplats med flera tusen besökare varje år. 

Kompani Error, Kalmar kommun 
Kulturområde: Scenkonst, interaktiv teater, lajv
Beskrivning och motivering: Teatergruppen Kompani Error nomineras till ett belöningsstipendium 
för sitt arbete med att starta upp och utveckla sin unika teatergrupp i Kalmar län under de senaste 
åren. Genom sin verksamhet har de skapat spännande uppsättningar i gränslandet mellan lajv och 
interaktiv scenkonst och varit aktiva på många orter runt om i länet. 
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