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Mycket stolta och överraskade kan vi berätta
att Poesimelodi är nominerat till
2032-stipendiet

Poesimelodi var ett musik- och poesiprojekt för barn och unga med intresse för ord och bokstäver. Under 2013
samlade webbplatsen Polarbibblo.se in dikter som blev till musik i samarbete med unga kompositörer på
Kulturskolorna i länet. I oktober 2014 ingick låtarna i en turné med Norrbotten Big Band på skolor i Norrbotten.
(Mer om Poesimelodi i bilaga 1)

”- Att spela med Norrbottensmusiken var sjukt roligt, säger Albin Hägglund, 12 år.”
(Piteå-Tidningen 23 oktober)

”– Det var jättekul och någonting helt nytt för mig, som annars bara skriver egna låtar, säger Nadia Sahlin) .”
(Norrbottens-Kuriren 29 september)

Bakom 2032-stipendiet står filmaren, fotografen och producenten Thor-Björn Bergman. Han driver
webbplatsen konsert2032.se. Ett av hans mål är att anordna en välgörenhetskonsert 2032 och samla in 20
miljoner kronor till sociala projekt för barn och ungdomar. 2032-stipendiet är en del av detta.
De som nomineras till stipendiet kan bedriva sitt arbete på många olika sätt och det finns inga speciella krav
förutom att det ska vara redan etablerade projekt/verksamheter som varit i drift i minst ett år. Huvudsaken är
att verksamheten erbjuder bidrar till att barn och unga lär sig hur man kan uttrycka sig på ett kreativt och
konstnärligt sätt. De kan drivas i privat regi, av en organisation eller av ett socialt företag.
Stipendiet delas ut för tredje gången. Stipendiesumman har varierat mellan knappt 1 000 och 20 000 kronor.
Poesimelodi är ett av tre projekt/verksamheter som är nominerade till 2014 års 2032-stipendium. Den första
december påbörjas röstningen och då kan den som är givare vara med och bestämma vem som ska få årets
2032-stipendium. Vinnaren presenteras på julafton.
Välkommen att höra av dig!
Regine Nordström
Redaktör Polarbibblo.se/
Norrbottens länsbibliotek
regine.nordstrom@nll.se
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