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KULTURTELEGRAM
MEST LÄSTA IDAG

Barnboksakademin prisar Tor
Svae
Publicerad 19 mars 2014

KULTURTELEGRAM Skulptören, konstnären och scenografen Tor Svae får
Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2014. Enligt motiveringen är han en
”lekande och snickrande konstnär, som med ett kompromisslöst barnperspektiv
låtit tusentals barn bokstavligen kliva in i barnböckernas värld”.
Tor Svae ligger bland annat bakom de flesta utställningar på Junibacken i
Stockholm. Han har också gjort Mulle Meck-lekparken i Järvastaden i
Solna och utställningen ”Loranga! Loranga!” på Dunkers kulturhus i
Malmö.

Ville inte öppna ryggsäcken
UMEÅ Vid 23.25 observerade vakten på Bishop
Arms i Umeå hur en kvinna tog en tavla och
stoppat ner i en...

Jason "Timbuktu"
Diakité nygift
NÖJESTELEGRAM Jason
"Timbuktu" Diakité har nu gift sig
med flickvännen Ronja Ljunghager, skriver
expressen.se....

Stor sökinsats efter försvunnen
man
INRIKES Polisen i Norrbotten söker sedan i
fredags kväll efter en 30-årig man som är
försvunnen. Flyg,...

Eldsjälspriset består av 10 000 kronor samt en hattstuga av Sven
Nordqvist och ett diplom av Gunna Grähs.

Ögruppen som
måste
upplevas –
hyllas av
experter

BOKA ANNONS HÄR »

Fler avgångar mellan
Stockholm och Umeå
UMEÅ Malmö Aviation ska utöka
antalet avgångar på morgnarna
mellan Bromma och Umeå. Från och med den...

Slog vakt - flydde

Ögruppen som
måste upplevas –
hyllas av experter
Så upplever du ögruppen
på bästa sätt.

BJURHOLM Vid 23.30 på lördagskvällen
kallades polis till Köpmannagatan i Bjurholm där
ordningsvakter fått ta...

Fyra ungdomar omkom i olycka
NYHETER Fyra ungdomar omkom i en
trafikolycka i Toholampi i mellersta Österbotten i
Finland tidigt på...

BOKA ANNONS HÄR »

Ögruppen som
måste upplevas –
hyllas av experter
Så upplever du ögruppen
på bästa sätt.

Förändringar på Umeå
airport
UMEÅ I november kommer
Swedavia att överta några av SAS
arbetsuppgifter vid Umeå Airport och fyra
andra...

Berusad man slog ordningsvakt
BJURHOLM Vid 23.25 fick polisen ett samtal
om en man som slogs med ordningsvakter i
Bjurholm. Mannen slet...

Ögruppen som
måste upplevas –
hyllas av experter
Så upplever du ögruppen
på bästa sätt.

Ögruppen som
måste upplevas –
hyllas av experter
Så upplever du ögruppen
på bästa sätt.

Spara

Andra läste även:

TT
tt@vk.se

Sara Meidell
Kulturredaktionen
Telefon: 090-17 60 38
sara.meidell@vk.se

Den trettonde fens ilska
KULTUR Med prosan till hjälp försöker Lena Kjersén Edman förstå den
impulsiva fen Maleficent känslor inför att plötsligt reduceras till en ovälkommen bifigur.
0

Globala fotbollens

Romantiskt och
mystiskt om björken
BOK Tidskriften Hemslöjds nummer, med
Tema Björk, sänder ut förföriska signaler i
kulturhuvudstadens riktning. 0

MEST LÄST PÅ KULTUR

politiskt korrekta
nationalism
KULTUR Bekymmerslös läktarglädje eller
organiserad representativ aggression? Peter
Bryngelsson reflekterar över det tudelade i bilderna från fotbolls-VM i Brasilien.

0

Johan Ulveson gör comeback
Johan Ulveson gör comeback på teatern efter en längre tids sjukdom, …

"Den smutsiga sanningen om
kulturhuvudstaden"
Det vitala föreningslivet och det ideella engagemanget gjorde att Umeå…

Kinas presidenthustru till Umeå
Peng Liyuan som är gift med Kinas president Xi Jinping …

Konstnär misstänkt för hetsbrott
Gatukonstnären och provokatören Dan Park är misstänkt för hets mot f…

James Joyce på notisjakt i
dubbelmonarkin
Gunnar Balgård recenserar en essä om James Joyce. När James Joyc…

Kan man bo i en idé?

Bottenlös utsatthet

Den norska hyttan slår svenska fritidshus med hästlängder i teknisk st…

BOK Hubert Selby Jr skriver med ett desperat ursinne och det självupplevdas
intensitet, tycker Tommy Sundin. 0

Den kontroversiella gatukonstnären Dan Park har tidigare dömts för he…
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