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ALLA VAR DÄR

Cecilia Åhlberg med sin mormor
Nina Lagergren, syster till Raoul
Wallenberg och Sara Bohman.

Låt oss
aldrig
glömma

M

icael Bindefelds Stiftelse till
minne av Förintelsen är ett
oerhört viktigt stipendium som
delas ut för att stödja de röster som
kan och vill fortsätta att berätta. I år
var det den unge och begåvade
kompositören Jacob Mühlrad som
genom sitt unika körverk har
illustrerat sin morfars sista tid i
Auschwitz och Bergen-Belgen.
Projektet erhåller 300 000 kronor
och juryn var enig om vikten av
att låta talangen kunna fortsätta
sprida sitt personliga budskap.
Till Dramaten i Stockholm
kom denna eftermiddag även
drottning Silvia för att själv
dela ut priset. Arrangör var
förstås Micael Bindefeld själv
och eftermiddagens hedersgäster
var, förutom drottningen,
överlevare från Förintelsen.
Det bjöds på godsaker som
kalkonröra med honung
och gräslök och gravlaxtartar med färskost,
pepparot och gräslök.
Av Lotta Gray
Foto: Malin Bondeson

Det bjöds på
mousserande.

Skådespelerskan
Sara Sommerfeld
med judiskt
påbrå har varit
en av de tidigare
stipendiaterna.

Micael Bindefeld,
grundare till
Stiftelsen,
välkomnade
drottning Silvia
samt Dramatens
vd och konstnärlige ledare Eirik
Stubø.

– Det är fantastiskt
för mig att få ta emot
detta generösa
stipendium och kunna
berätta om min
morfars gripande
historia, sa blott
25-årige kompositören Jacob Mühlrad.

Eva Dahlgren
sjöng.

Catarina och Martin
Timell valde denna
viktiga tillställning en
fredag eftermiddag.
Niklas och Jenny
Strömstedt är goda
vänner till Micael.
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Från Hänt var
Lotta Gray på
plats för att
bevaka och
träffade Erik
Kristensen i
kulisserna.

H&M-kungen
Karl-Johan
Persson kom
ensam.

Vår egen
Bond-brud
Izabella
Scorupco var
illsnygg.

Tomas Ledin,
som enligt
undertecknad
är Sveriges
bäst klädde
man.

Jan Björklund
stod på den
prominenta
listan.

Filippa
Reinfeldt
smög upp för
trappen.

Modernaternas
Anna Kindberg
Batra stod
nästan i givakt.
Annie Lööf med Emerich Roth,
född i Tjeckoslovakien, svensk
författare, föreläsare samt
socialarbetare som bland annat
har arbetat med att sprida
information om rasism, våld och
nazistiska övergrepp.

Regissören och
skådisen Måns
Herngren var
allvarlig.

Sara Danius, Jan Malmsjö och
Marie Göranzon vars självporträtt
hänger i trapphallen.
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