Kort beskrivning av de föreslagna projekten som föreslås få avslag (bilaga 2).

Sökande: Kultur- och fritidsnämnden
Ändamål: Digitalt berättande i tid och rum
Beskrivning av projektet
Levandegöra och tillgängliggöra Linköpings kulturarv och offentliga konst digitalt för alla
som bor i, verkar och besöker Linköping med hjälp av nya digitala tekniker som Augmented
reality, Virtual reality, 3D, eget arkivmaterial, filmer och ljud. Detta ska ske genom en eller
flera appar som utgör digitala guider. Digitalt berättande i tid och rum består av två
delprojekt:
1. Digitalisering och vård av samlingar
2. Digital guidning- mobilapplikation
Beräknad kostnad: 16 600 tkr
Sökt belopp: 16 600 tkr

Sökande: Kultur- och fritidsnämnden
Ändamål: Utomhusmiljöer i anslutning till nya idrottsanläggningar
Beskrivning av projektet
I samband med byggnation av nya idrottsanläggningar kan även attraktiva utomhusmiljöer
med kulturinslag utvecklas/skapas för möten, hälsa och inspiration. En sådan utomhusmiljö
kommer också att gagna kommunens utveckling som idrottsstad, bidra till nya mötesplatser
och till kommunens satsning på hälsa. De fullstora idrottshallarna i Linköpings kommun har
en genomsnittsålder på över fyrtio år och efterfrågan på idrottsytor är långt större än vad
dagens anläggningar lyckas erbjuda. Därför planerar kommunen för flera nya idrottshallar
men även en ny simhall. För att göra de nya anläggningarna till attraktiva mötesplatser vill
man knyta ihop inomhus- och utomhusmiljön och där det även passar att arbeta med så
kallade semimiljöer vilket framgångsrikt prövats i Danmark. Det kan handla om att nyttja
takytor eller närmiljö i anslutning till idrottsanläggningar. Målet är att skapa vibrerande
mötesplatser som bubblar av aktivitet året om, nära nog dygnet om. I samband med
byggnation av anläggningar vill nämnden genomföra en satsning på ny innovativ och kreativ
utomhusmiljö i anslutning till någon av anläggningarna.
Beräknad kostnad: 14 900 tkr
Sökt belopp: 14 900 tkr

Sökande: Samhällsbyggnadsnämnden
Ändamål: Lyfta fram Tinnebäcken genom Folkungavallen
Beskrivning av projektet
Tinnerbäcken är ett rekreativt stråk med höga natur- och kulturvärden som sträcker sig genom
centrala Linköping. På sträckan S:t Larsgatan till Hamngatan är Tinnerbäcken idag
kulverterad. I samband med arbetet med detaljprogrammet för Folkungavallen har
samhällsbyggnadsnämnden tagit ett inriktningsbeslut om att lyfta bäcken till ett öppet läge. I
arkitekttävlingen för simhallen som hölls höst/vinter 2016/2017 var det ett krav att visa hur
det skulle kunna utformas vilket det vinnande förslaget ”Vågen” förtjänstfullt visar. Att lyfta

bäcken i dagen skapar stora möjligheter att skapa höga rekreativa värden när det går att
promenera längs Tinnerbäcken hela vägen till utloppet i Stångån. Det ökar också ambitionen
att få Folkungavallen att leva upp som en välbesökt och naturlig del av innerstaden.
Beräknad kostnad: 28 000 tkr
Sökt belopp: 7 400 tkr

Sökande: Samhällsbyggnadsnämnden
Ändamål: Lekmiljö i anslutning till Stadsbiblioteket
Beskrivning av projektet
Stadsbiblioteket som är centralt beläget utgör redan ett stort besöksmål inte minst för barn och
unga men det saknas lekmiljöer i dess anslutning. I Mötesplanen lyfts just behovet av att
utreda möjligheten för en lekmiljö i bibliotekets anslutning. Ambitionen med projektet är att
med utgångspunkt i den kulturhistoriska miljön och litteraturens rika utbud av sagor och
berättelser, skapa en spännande lekmiljö i anslutning till stadsbiblioteket.
Beräknad kostnad: 3 000 tkr
Sökt belopp: 3 000 tkr

Sökande: Landeryds hembygdsförening
Ändamål: Tillbyggnad av förråd, verkstad och traktormuseum
Beskrivning av projektet
Föreningens förråd, garage och verkstad är idag inrymda i äldre oisolerade byggnader. All den
utrustning som föreningen förfogar över tar skada och underhållet blir därmed eftersatt. Dessa
avses inrymmas i nyuppfört garage med verkstad och förråd.
Beräknad kostnad: 861 tkr
Sökt belopp: 861 tkr

Sökande: Landeryds hembygdsförening
Ändamål: Byggnation av hwc, wc, diskrum och personalrum
Beskrivning av projektet
Föreningen förfogar idag över mycket spartanska toalettutrymmen. Diskning genomförs idag i
baljor och man får bära kallt vatten. Utrymmen för personal finns inte. Detta måste anses inte
uppfylla dagens krav på miljöutrymmen för personal och besökande.
Detta projekt kan bara genomföras om föreningen beviljas bidrag till ansökan gällande
tillbyggnad av förråd, verkstad och traktormuseum.
Beräknad kostnad: 2 500 tkr
Sökt belopp: 2 500 tkr

Sökande: Slaka hembygdsförening
Ändamål: Handikapptoalett och anslutning till V/A
Beskrivning av projektet
Det finns t.ex. många äldre som är mycket intresserade av aktiviteter som
Hembygdsföreningen avser att utveckla men som föreningen nu tyvärr inte kan erbjuda
tillräcklig tillgänglighet eftersom de är beroende av både lättframkomlighet och
handikapptoalett (med rullator, rullstol etc).
Beräknad kostnad: 148 tkr
Sökt belopp: 148 tkr

Sökande: Valla folkhögskola
Ändamål: Integrera Vallas park i miljön kring Vallastaden
Beskrivning av projektet
Valla folkhögskolas parkmiljö är en oas i en allt mer förtätad stad och folkhögskolan tycker
att det är angeläget att låta parken bli en naturlig del i den nya stadsdelen som vuxit fram. För
att knyta ihop parken med Vallastaden behövs bland annat fler tydliga gångstråk, yttre
belysning, tidstypiska skyltar med information om miljö och byggnader. Dessutom behöver
den vackra stenbron i parken restaureras som tyvärr varit avstängd under många år på grund
av rasrisk. Sammantaget syftar åtgärderna att integrera Vallas park i miljön kring Vallastaden
och universitetet men också på ett tydligt sätt kontrastera det moderna mot det historiska.
Beräknad kostnad: 2 100 tkr
Sökt belopp: 2 100 tkr

Sökande: Valla folkhögskola
Ändamål: Byggnation av en danslokal
Beskrivning av projektet
Valla folkhögskola har i kontakt med föreningsliv och Linköpings kommun diskuterat
behovet av ett scenrum med ett riktigt dansgolv. Ett golv som idag inte finns i Linköpings
kommun. Tillsammans med Östgöta balett och dansakademi med stor barn- och
ungdomsverksamhet har man tittat på olika alternativ vad gäller utnyttjande av en gemensam
lokal för olika verksamheter. Bland annat kan en ridåvägg mitt i lokalen skapa förutsättningar
för två grupperingar att samtidigt utnyttja lokalen. Man har också fått en förfrågan från
projekt ”Nycirkus Öst” om möjligheten att kunna husera konstnärer både amatörer och
professionella inom nycirkus. Man har projekterat för en sådan lokal och har klart vad gäller
ritningar, bygglov och kostnadsberäkning.
Beräknad kostnad: 16 000 tkr
Sökt belopp: 2 000 tkr

Sökande: Valla Ponnyklubb
Ändamål: Inredning/utrustning av nytt ridhus i Valla
Beskrivning av projektet
Det nuvarande ridhuset i Valla byggdes under en tid då kraven på ridanläggningar var
annorlunda. Ridbanan i Vall ridhus är 20x40 meter och betraktas med dagens mått som liten.
Detta innebär tydliga begränsningar för hur många lektionstillfällen som kan erbjudas
samtidigt, vilket i sin tur begränsar antalet deltagare i vår verksamhet. Utgångspunkten är att
kommunen genom Bryggaregården hanterar byggnationen av ridhuset, men för att föreningen
ska kunna medverka till genomförandet av utbyggnaden utan att öka driftskostnaderna för
Valla Ponnyklubb eller kommunen vill man ansöka om medel till ridbanans interiör i ett
utbyggt ridhus i Valla. Med interiör avses sarg och underlag till ridbanan samt belysning,
bevattning, ljudanläggning och speglar.
Beräknad kostnad: 1 000 tkr
Sökt belopp: 1 000 tkr

Sökande: Valla Ponnyklubb
Ändamål: Förbättrad foderhantering i Vallastallet
Beskrivning av projektet
Föreningen söker medel för att modernisera foderhanteringen i stallet. Syftet är att uppnå en
bättre arbetsmiljö med minskade lyft och minskad olycksrisk för personalen. En förändrad
hantering skulle också öka hästarnas välbefinnande med mer utevistelse och bättre
foderrutiner i enlighet med moderna riktlinjer.
Beräknad kostnad: 130 tkr
Sökt belopp: 130 tkr

Sökande: Valla Ponnyklubb
Ändamål: Upprustning av uteboxar vid Westmanska ridhuset
Beskrivning av projektet
Föreningen har idag drygt 30 hästar som naturligtvis är avgörande för ridskolans verksamhet.
I Vallastallet finns det idag ingen möjlighet att isolera sjuka hästar så att risken för
smittspridning minimeras. Det finns heller ingen möjlighet att ha de nya hästar som
kontinuerligt kommer till stallet, avskilt från övriga för acklimatisering/introduktion.
Det finns en möjlighet att skapa sådana förutsättningar genom att rusta upp de befintliga
uteboxarna vid Westmanska vagnslidret. Dessa har för länge sedan använts till hästar men
behöver för att fungera idag renoveras och rustas upp med belysning, el och vatten.
Beräknad kostnad: 200 tkr
Sökt belopp: 200 tkr

Sökande: Arkeologerna
Ändamål: Trädgårdshistoriskt projekt på Valla gård
Beskrivning av projektet
Trädgården på Valla gård i Linköping är en kulturhistorisk anläggning, med rötter åtminstone
mer i 1700-talet. Kunskapen om trädgårdens historia är idag knapphändig och mycket är idag
dolt under mark. Det finns idag ett stort intresse för trädgårdsodling och trädgårdshistoria och
projektets övergripande syfte är att studera, synliggöra och förmedla trädgårdens historiska
värden. Den nyvunna kunskapen sprids sedan till lärare och studenter på Valla folkhögskola
och universitet samt till allmänheten genom föreläsningar, kurser, visningar och sociala
medier. Projektet publiceras avslutningsvis i en enkel publikation, där samtliga resultat
presenteras i en lättillgänglig form.
Beräknad kostnad: 784 tkr
Sökt belopp: 784 tkr

Sökande: Arkeologerna
Ändamål: Projekt ”Linköping som livsmiljö under 1000 år”
Beskrivning av projektet
I takt med att Linköping har fått fler och nya invånare de senaste åren, har staden byggts om
och till i ett allt högre tempo. I samband med detta har ett stort antal arkeologiska
undersökningar genomförts. Genom dessa har man fått en helt ny kunskap om tidigare
generationers Linköpingsbor, från de första invånarna på 1000-talet som begravdes vid S:t
Lars kyrkan till 1800-talets stadsbor.
Projektet syftar till att förmedla den helt nya forskningen i populärvetenskaplig form till
dagens Linköpingsbor. Projektet kommer, förutom i bokform, även att förmedlas genom
föreläsningar och mindre utställningar i Linköping, förslagsvis i Gamla Linköping, på
Östergötlands museum eller Slotts- och Domkyrkomuseet.
Beräknad kostnad: 1 398,7 tkr
Sökt belopp: 1 398,7 tkr

Sökande: Arkeologerna
Ändamål: Projekt ”Stångån som kraftkälla för Linköpings
utveckling”
Beskrivning av projektet
Projektets syfte är att lyfta fram berättelsen om Stångåns betydelse för uppkomsten av tidig
industriell verksamhet i staden Linköping. Detta har inte bara relevans för den historiska
forskningen i snävare betydelse, utan också för samhällsplaneringen i stort och då i synnerhet
vad gäller Stångåstråkets fortsatta utveckling mot ett alltmer attraktivt besöksmål. Projektets
resultat är tänkt att publiceras i en rikt illustrerad populärvetenskaplig bok som står på
gedigen vetenskaplig grund.
Beräknad kostnad: 994,4 tkr
Sökt belopp: 994,4 tkr

Sökande: Arkeologerna
Ändamål: Projekt ”Hus och människor i Linköping”
Beskrivning av projektet
Projektet syftar till att undersöka ett urval av äldre trähus i Linköping och i Friluftsmuseet
Gamla Linköping. Undersökningen avser studera husens byggnadsteknik, datering och sociala
sammanhang, och omfattar dokumentation genom fotoscanning, datering genom
dendrokronologisk analys och personhistorisk dokumentation. Resultaten av undersökningen
kommer att kommuniceras dels till allmänheten genom visningar och föredrag, dels via
bloggen Hus och människor, http://arkeologerna.com/bloggar/hus-och-manniskor/
Beräknad kostnad: 850 tkr
Sökt belopp: 850 tkr

Sökande: DIBB förlag
Ändamål: Bokprojekt om Johan Krouthén
Beskrivning av projektet
Fördjupad forskning krävs för att klarlägga Krouthéns mycket mer omfattande
utställningsverksamhet och försäljning via konsthandeln som inleddes redan på 1880-talet.
Nya brev och dokument om hans konstnärskap har hittats och det nya källmaterialet har ännu
inte gåtts igenom. En grundlig genomgång av dagspress och litteratur är nödvändig liksom
arkivstudier i Sverige och Danmark. Förlaget har för projektets genomförande bildat en
forskningsgrupp bestående av två historiker med god lokalhistorisk kännedom, en
konsthistoriker samt en personhistoriker.
Beräknad kostnad: 1 046,5 tkr
Sökt belopp: 1 046,5 tkr

Sökande: Centrum för lokalhistoria
Ändamål: Studien ”Kulturen speglad genom ett hus”
Beskrivning av projektet
Studien avser ta fasta på följande huvudfrågor: Hur har kulturens förutsättningar i Linköping
förändrats över tid och hur kan förändringar relateras till tillkomsten, genomförandet och
senare driften av Folkets hus/Konsert och kongress? Vilken samhällsnytta har anläggningen
haft för Linköping? Hur har kulturlivet förändrats i staden med den nationella utvecklingen
som relief? Avsikten är att studien ska redovisas genom en bok som skildrar kulturlivet och
främst den del av scenkonsten som utgörs av musikarrangemang i Linköping från cirka 1950
fram till våra dagar. Forskningsarbetet utförs av forskare vid Centrum för lokalhistoria,
Linköpings universitet.
Beräknad kostnad: 2 000 tkr
Sökt belopp: 2 000 tkr

Sökande: Hans Nilsson och Marie Ohlsén
Ändamål: Projekt ”Kvinnoliv i Linköping under 1000 år”
Beskrivning av projektet
Författarna vill skriva en historia dominerad av Linköpingskvinnorna. De träder fram då och
då, särskilt i modernare framställningar, men generellt är det männen som dominerat
samhällslivet i såväl historien som i historieskrivningen men också forskningen genom det
manliga perspektivet som styrt forskningsinsatserna. Kvinnorna är kraftigt
underrepresenterade i källmaterialen och att de ofta har en underordnad ställning när de syns i
de socialhistoriska sammanhangen. Ambitionen är att lyfta fram kvinnoöden från olika
samhällsklasser. Slutprodukten blir en rikt illustrerad bok.
Beräknad kostnad: 1 790 tkr
Sökt belopp: 1 790 tkr

Sökande: Annica Grönlund
Ändamål: Boken om Valla
Beskrivning av projektet
Boken ska handla om Vallastallet och Valla Fritidsområdet. Valla Fritidsområde har funnits
med i flera böcker men oftast har stallet endast belysts i ytterst sparsamma ordalag. Detta är
historien om ett litet kommunalt stall som började med att två små shetlandsponnyer skänktes
av Lions 1955 för att starta ett Lill-Skansen i Valla. Under åren som gått har många startat sin
blivande yrkeskarriär i Valla, och gått vidare ut i Sverige som ridlärare, kuskar,
tävlingsryttare/kuskar på SM-nivå, hästmassörer, veterinärer, hästuppfödare med mycket
mera.
Beräknad kostnad: 85 tkr
Sökt belopp: 85 tkr

Sökande: Östergötlands Idrottshistoriska Sällskap
Ändamål: Bidrag för fortsatt utveckling
Beskrivning av projektet
Östergötlands Idrottshistoriska Sällskap fyller 20 år 2018 och är en helt igenom ideell
organisation utan någon anställd. Sedan 2010 driver sällskapet Östgöta Idrottsmuseum vid
Vidingsjö motionscenter i Linköping. För att kunna utveckla den ideella verksamheten och ge
linköpingsborna fortsatt möjlighet att ta del av den lokala idrottshistorien krävs ökade
ekonomiska resurser. Sällskapet ansöker om medel för verksamhetens framtida utveckling.
Beräknad kostnad: 50 tkr
Sökt belopp: 50 tkr

Sökande: Karin Christoffersson och Åse Berglund
Ändamål: En förstudie om ett vetenskapens hus - Berzelius & Co
Beskrivning av projektet
Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att skapa ett ”vetenskapens hus”, en
arena för inspiration och kunskap kring den senaste forskningen och de senaste
innovationerna från Linköpings universitet och regionens kunskapsintensiva företag. En
annan central aspekt är att på olika sätt berätta om en viktig del av vårt östgötska kulturarv
och att lyfta Östergötland som en stark region i fråga om kreativt lärande, framstående
forskning och innovativt företagande. Som en bonus skulle byggnaden även kunna innehålla
studie- och lärmiljöer samt forskarbostäder för såväl nationellt som internationellt utbyte.
Beräknad kostnad: 1 231,2 tkr
Sökt belopp: 1 231,2 tkr

Sökande: Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
Ändamål: Målning av Flygets Hus
Beskrivning av projektet
Flygets Hus - kulturbyggnad i Malmslätt räddades 1982 från hotande rivning genom en snabb
insats av Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS, som är en ideell förening och tillika
stödförening till Flygvapenmuseum. Alltsedan övertagandet har ÖFS fortlöpande rustat och
underhållit huset såväl inuti som utanpå. En större upprustning gjordes 2009 och det
upprättades då också en långsiktig underhållsplan. Enligt planen skulle en kompletterande
målning genomföras under 2016, vilket är nu genomförd. ÖFS ansöker nu om bidrag för
denna kostnad.
Beräknad kostnad: 150 tkr
Sökt belopp: 150 tkr

Sökande: Tekniska Verken AB och Svartåns Vattenråd
Ändamål: En fiskväg förbi kraftverket i Svartåfors
Beskrivning av projektet
En fiskväg förbi kraftverket i Svartåfors skulle skapa möjlighet för en rad arter att återhämta
sina bestånd, inte minst den internationellt rödlistade ålen som är akut hotad i Sverige. Den
föreslagna åtgärden skulle innebära att ålen får möjlighet att ta sig förbi kraftverket i
Svartåfors, ett av flera viktigt steg för att skapa fri vandringsväg för ålen på väg mot
Sargassohavet. Åtgärden i sig har stor betydelse för den biologiska mångfalden i Roxen men
är även ett viktigt steg i att återställa Svartån som lekplats för fisk samtidigt som småskalig
vattenkraft produceras.
Beräknad kostnad: 12 000 tkr
Sökt belopp: 12 000 tkr

Sökande: Tekniska Verken AB och Svartåns Vattenråd
Ändamål: En tematiserad lek- och lärmiljö i Svartåfors
Beskrivning av projektet
I anslutning till fiskvägen finns idéer om att skapa tematiserade lek- och lärmiljöer kring natur
och hållbarhet utifrån Roland Arvidssons sagovärld och bilder. Sagovärlden har med stor
framgång använts i tidigare Leader-Folkungaland projekt om fria vandringsvägar för fisk i
Östergötland men även i andra projekt för att lära barn och unga om miljö, natur och
hållbarhet. Lärmiljön skulle också kunna utgöra en plattform för skolutbildning och
studiebesök kopplade till FN:s Agend2030 Globala mål.
Beräknad kostnad: 3 000 tkr
Sökt belopp: 1 500 tkr

Sökande: Tekniska Verken AB och Svartåns Vattenråd
Ändamål: Anläggning av naturligt äventyrsbad i Svartåfors
Beskrivning av projektet
Svartåforsbadet är redan idag ett populärt besöksmål sommartid. För att ytterligare förstärka
platsens attraktivitet har en idé lanserats om att skapa ett äventyrsbad i det naturligt
strömmande vattnet, utan pumpar, klor eller bakterier, genom att avleda delar av fiskvägens
vatten i en egen strömfåra. Ett sådant designat men naturligt äventyrsbad är unikt i Sverige
och skulle förvandla platsen till ett mycket attraktivt besöksmål i Linköpings närhet
sommartid.
Beräknad kostnad: 5 500 tkr
Sökt belopp: 5 500 tkr

Sökande: Visit Linköping & Co AB
Ändamål: Mörkläggningsgardin i lokal Garden
Beskrivning av projektet
I lokal Garden på Linköping Konsert & Kongress bedrivs sedan länge en bred verksamhet
med allt ifrån luncher, möten och föreläsningar till kulturevenemang, framträdanden och
galamiddagar av vitt skilda slag. Lokalen har takfönster vilket ger ett tilltalande dagsljus
under stora delar av året. Under perioden april till september är dock detta ett bekymmer vid
eftermiddags och kvällsföreställningar då avsaknaden av möjlighet till mörkläggning ger små
eller inga möjligheter att arbeta med bildvisning eller ljussättning. Lokalen behöver således en
mörkanläggningsanordning för att kunna kontrollera mängden infallande dagsljus och göra
det möjligt att förbereda/genomföra fler och bättre arrangemang under den ljusa årstiden.
Beräknad kostnad: 2 000 tkr
Sökt belopp: 2 000 tkr

Sökande: Visit Linköping & Co AB
Ändamål: Stolar i Crusellhallen
Beskrivning av projektet
Linköping Konsert & Kongress firar 30 år. Det är med andra ord 30 år sedan Linköping fick
stoltsera med sin första stora konsertsal. Det som än idag är samma som det var när det
invigdes 1987 är de fasta stolarna i konsertsalen. De fasta stolarna bör bytas ut till moderna
stolar med inbyggd elektricitet för komfort och möjlighet till uppkoppling av teknik som idag
är en betydande del av mötesupplevelsen. Crusellhallen har idag 1 200 fasta stolar som är i
behov av byte.
Beräknad kostnad: 12 000 tkr
Sökt belopp: 12 000 tkr

Sökande: Sionförsamlingen
Ändamål: Ny parkanläggning mellan Cupolen, Rotundan och
närliggande bostäder
Beskrivning av projektet
I församlingens köp av Cupolen-anläggningen år 2014 ingick även parkområden på fram- och
baksidan av fastigheten. Efter övertagandet har församlingen röjt upp parkområdet, rivit ett
förråd och avverkat några träd, efter samråd med kommunen, som inte var skyddsvärda.
Församlingen har en stark ambition att ställa i ordning parken så att den blir en prydnad för
området och attraktiv för alla åldrar. En arbetsgrupp har därför tagit fram ett förslag/underlag
där synpunkter och förslag från många grupperingar, åldrar m.fl. har vägts in, t.ex. grannar,
barn, scoutverksamhet, omsorgsverksamhet m.fl.
Beräknad kostnad: 1 282 tkr
Sökt belopp: 1 282 tkr

Sökande: Sionförsamlingen
Ändamål: Exteriör renovering av samt installation av el i
Rotundan
Beskrivning av projektet
Rotundan utgör ett ganska dominerande blickfång på området som planeras bli ny park.
Byggnaden har inte underhållits på många år och ger ett tämligen förfallet intryck. I den
planerade renoveringen av Rotundans exteriör ingår bl.a. lagning av träpartier, rengöring och
målning av väggar/fönster, reparation av tak, plåtarbeten (hängrännor, stuprör), dränering runt
huset samt grävning för elkabel samt inkoppling av befintlig belysning.
Beräknad kostnad: 230 tkr
Sökt belopp: 230 tkr

Sökande: Föreningen Musik i Linköping
Ändamål: Bidrag för verksamheten
Beskrivning av projektet
Sedan 1989 har den ideella föreningen Musik i Linköping delat ut stipendiet och i år är det
dags igen, för femtonde gången. Crusellstipendiet är ett av de viktigaste och mest
prestigefyllda stipendier för unga svenska dirigenter i Norden. Föreningen ansöker om bidrag
för att kunna säkerställa en successiv ökning av stipendiesumman.
Beräknad kostnad: 100 tkr
Sökt belopp: 100 tkr

