LÄNSTIDNINGEN

•

Torsdagen den 27 nov. 1975

Kulturpris:

Fyra delar på
20.000 kronor!
SÖDERTÄLJE (LT) Nu har Södertälje kulturnämnd bestämt sig för vilka av de många meriterade sökanden som
skall bli årets kulturpristagare i kommunen. Valet föll på
författaren Per Holmer, spelmannen Folke Nordeman, konstnärinnan Teresa Seger och musikern Katarina Ström. De fyra delar på årets stipendiesumma på 20.000 kr — med 5.000
kr vardera!
• Följande motivering har kulturnämnden givit till sitt val
av årets pristagare:
FÖRFATTAREN
— Författaren Per Holmer,
uppväxt i Södertälje, har en för
sin ålder tungt vägande meritlista som litteratör. Han har givit ut två romaner, "Drängen i
Klara" 1973 och " P å halv
stång" 1975, och ännu en roman
har antagits för utgivning.
Också som essäist, litteraturanmälare och översättare har
han publicerat sig flitigt. Hans
f ö r f a t t a r s k a p är mycket löftesrikt och präglas av socialt engagemang, ofta med inslag av
humor och samhällssatir.
SPELMANNEN
— Södertälje Spelmanslags musikaliske ledare Folke Nordeman, har varit verksam som
spelman i Södertälje sedan pojkåren. För en kulturgärning i
svenska folkmusikens t j ä n s t utses han till kulturstipendiat.
Den breda svenska folkmusiktraditionen har under århundraden burits f r a m av idoga spelmän.
I vår tid har de lokala musiktraditionerna h a f t det ganska
besvärligt för att överleva.
Därför hade bildandet av Södertälje Spelmanslag 1958 en
avgörande betydelse. En del av
den sörmländska musiktraditionen togs om hand med brinnande intresse och kunnighet.
Folke Nordemans
insatser
under de gångna sjutton åren ä r
ovärderliga, med allt vad de inneburit av repetitioner, uppspelningar, repertoarfrågor och stu-

diearbete. Under denna tid har
också många ungdomar hittat
vägen till spelmanslaget.
KONSTNÄREN
— Konstnären Teresa Seger,
född i Krakow och numera bosatt i Hölö, har förut varit
verksam som scenograf vid polska och svenska teatrar. Hennes akvarellkonst hör till det
förnämligaste i sin art i Sverige
i dag.
Under de senaste åren har
hennes motivvärld hämtats f r å n
Italien med dess lämningar av
romersk antik samt f r å n commedia dell'arte och marionetteater. Just nu utställer hon på
Mälargalleriet i Stockholm stora landskapsbilder f r å n den
norska fjäll- och fjordvärlden.
MUSIKERN
— Pianisten Katarina Ström*
uppväxt i Södertälje, har avslut a t sin grundutbildning som pianist och kammarmusiker på
Sveriges Radios musikskola,
Edsbergs slott.
Hennes musikaliska begåvning och konstnärliga ambitioner har redan väckt allmän
uppmärksamhet. Inför det viktiga steget till vidareutbildning
utomlands utses hon till kulturstipendiat.
• Kulturprisen delas ut lördagen den 6 december kl 13 vid
venissagen på Konsthallens stora silver- och textilutställning.

