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DALARNA  Nu är det klart 
vilka som får dela på en 
halv miljon kronor i det 
ekonomiska coronastö-
det Musicmatch. Listan 
är lång och varierad.
I december 2020 upprättade 
Musik i Dalarna, Folkmusi-
kens hus och Dalapop det 
ekonomiska stödet Music-
match för att mildra pande-
mins effekter på Dalarnas 
musikliv. Nu har Music-
matchs styrgrupp valt ut de 
yrkesverksamma som ska få 
dela på en halv miljon kro-
nor. Allt från verksamma in-
om klassisk musik via folk-
musik till populärmusik 
finns med. 

Stödet delas upp i tre de-

lar: stipendi-
um för konst-
närligt och 
kompetens-
höjande ut-
vecklingsar-
bete, pro-
duktions-
stöd studio 
och produktionsstöd video-
session. Drygt 150 ansök-
ningar inkom. 

– Den tid vi är inne i nu 
känns tung. All konsert-
verksamhet står still. Det 
gläder mig att vi kunde göra 
den här satsningen tillsam-
mans för ett brett stöd, sä-
ger Karin Holdar, länsmu-
sikchef, i ett pressmedde-
lande.

Anders K Gustafsson

De får dela på en halv miljon i coronastöd
p De som tilldelas stipendium och/eller stöd är:
n Stipendium för 
 konstnärligt och 
 kompetenshöjande 
 utvecklingsarbete
Anders Nygårds
Anders Strandberg
Ann-Christine Strandberg
Anna Ihlis
Anton Lindell
Björn Arkö
Björn Moberg
Caisa Adamek
Christoffer Knuts
Clara Heinemann
Daniel Beckman
Elias Gammelgård
Ellinor Brolin
Erik Morell
Erika Lindgren

Hanna Enlöf
Hannes Heinemann
Henrik Rapp
Jesper Lindell
Jimmy Reimers
Kristin Starkey
Lars-Olov Johansson
Lisa Brolander
Livet Nord
Magnus Zetterlund
Maria Jonsson
Mathias Larsson
Ola Johansson
Olle Lindvall
Patrik Steen
Per Norén
Staffan Lindfors
Stefan Morén
Stig Ogeskär

Tim Grundtman
Tord Fjällborg

n Produktionsstöd 
 studio
Carolina Bengtsdotter 
Ljung
Gaupa
Malin Foxdal
Mattias Lies
Raketklubben
Rozerin Kahraman

n Produktionsstöd  
video
Anna Ekborg
Ian Carr & The Various 
 Artists
Svenne Rubins

Karin Holdar.

KONST  Lennart Sand är en av 
landets mest välrenomme-
rade naturmålare och har en 
lång karriär bakom sig. Att 
få se hans konst i Dalarna, 
förutom i hans egen ateljé 
och utställningshall utanför 
Sågmyra, är dock inte alltför 
vanligt. 

På Galleri Station Grön i 
Rättvik visar han måleri, 
teckningar, grafik och ett 
antal skulpturer. Det är mål-
ningarna som dominerar, 
vissa i storformat, andra 
mindre. 

Hans skicklighet impone-
rar och visst är det maffigt 
med stora oljemålningar.  
Men alla detaljer och all 
 naturtrogenhet till trots kan 
det ibland saknas element 
av rörelse och djup i Len-
nart Sands målningar. Krux-
et är att man ofta mer impo-
neras än berörs. Det kan 
helt enkelt bli lite platt 
emellanåt. 

Och jag undrar om han 
 inte kommer till sin rätt i det 
mindre formatet – och när 
han lämnar oljan till förmån 
för andra tekniker, som lito-
grafi och torrnål. 

Jag gillar inte minst skulp-
turerna, där finns en tydli-
gare nerv, uttrycksfullhet 
och kraft. Vildsvinet, fångat 
i flykten i brons, är ett fint 
exempel. 

Pierina Wester från Bjursås 
kompletterar Sands måleri 
med vintriga fotografier 
från fjällvärlden. Hon har 
under långa perioder arbe-
tat som stugvärd och foto-
graferat under tiden. De  vita 
vidderna i fjällen kommer 
verkligen till sin rätt i hen-
nes fotografier. Den över-

snöade skotern som vilar i 
väntan på att väckas till liv 
igen, skidspåren i ett i övrigt 
orört landskap. 

De rymmer en stilla frid, 
en lockande ödslighet. 

Anders K Gustafsson

Vintriga landskap på 
 Galleri Station Grön
Vinter ute och vinter 
inne. Galleri Station 
Grön i Rättvik låter 
temat vara vita 
 landskap i årets 
 första  utställning,  
där konstnären 
 Lennart Sand och 
 fotografen Pierina 
Wester  samsas om 
utrymmet 

Vildsvin på språng i brons.

En översnöad skoter, vädret slår om snabbt i fjällen. FOTO: ANDERS K GUSTAFSSON

KONST OCH 
FOTOGRAFI
Vintervitt
Lennart Sand och  
Pierina Wester
Station Grön Galleri, Rättvik
Visas till och med 16/2

De döda talar på 
begravningsplats
KULTUR  Arkeologen Daniel 
Leviathan tilldelas årets 
Bindefeldstipendium om 
500 000 kronor för sitt ar-
bete med en digital min-
nesplats.

Genom QR-koder på 
gravstenar kommer besö-
kare där att få lära känna 
några av de förintelseöver-
levare som kom till Sverige.

Minnesplatsen ”Förlora-
de röster – spåren efter 
1945 års räddade” låter be-
sökaren stifta bekantskap 
med 66 olika förintelse-
överlevare, skriver Micael 
Bindefelds stiftelse i ett 
pressmeddelande.

Gemensamt är att de alla 
anlände till Sverige med de 
så kallade Vita båtarna och 
att de efter endast en kort 
tid dukade under till följd 
av undernäring och sjuk-
domar. De ligger i dag be-
gravda på Norra judiska be-
gravningsplatsen i Solna.

Bindefeldstipendiet 
kommer att delas ut på den 
internationella minnesda-
gen för Förintelsens offer 
den 27 januari. (TT)

Arkeologen Daniel Leviathan 
har skapat en digital minnes-
plats på begravningsplatsen 
i Solna. FOTO: KARL GABOR/TT


