Nya stipendiater 2016 i Skogsbylasses minnesfond
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Så var det åter dags att dela ut stipendier från den
Minnesfond som instiftades kort efter Edvard Larssons ( ´n
Skogsbylasse ) bortgång år 2008. Utdelningen skedde i
samband med Glámusikfesivalen i Hallen den 30 juli.
Stipendienämnden under ordförandeskap av Edvards son
Thor samt styrelseledamoten Conny Axelsson, passade på
att överlämna stipendier och diplom till tre sextonåriga
musikstuderande flickor från västra delen av Jämtland.
Eftersom Edvard var uppväxt i den delen av Jämtland
( Mörsil ) så det blev samtidigt en hyllning till hans
födelsebygd. Stipendiaterna kom från byarna Mattmar,
Duved och Hålland men hade det gemensamt att de har
varit elever hos musikläraren Anders Olsson i Åre kommuns
kulturskola. Som avslutning på ceremonin visade flickorna
upp sin kunskap i ett par nummer från stora scenen.
Julia Lindqvist som bor i Mattmar kommer säkerligen att fortsätta
spela fiol även om hon skall påbörja en ”finsnickeriutbildning” i
gymnasiet till hösten. Kanske kommer hon att börja bygga fioler,
berättar hon.

Maja Hagelbeck bor sedan år 2009 i vintersportorten Duved, nära
Åre. Före flytten från förorten Nacka i Stockholm fick hon sin
utbildning i lågstadiet i den s k ”stråkklassen”. Hon har spelat fiol
sedan femårsåldern.

Stina Söderström bor i Hålland Undersåker. Hela hennes familj
spelar. Storsyster Johanna har nyligen avslutat musiklinjen på
gymnasiet och det ger även Stina inspiration. Hennes farfar,
framlidne Nils F Nygren var en kändis i de här kretsarna. Han har
komponerat många låtar och det är på hans fiol som Stina nu övar
vidare.” Stipendiet är samtidigt liksom ett kvitto på att jag kan få
fortsätta att utbilda mig”, säger Stina med ett leende.” En
uppmuntran och ett stort ögonblick för en tonåring. Ett belopp om
6 000 kr betyder mycket för de fortsatta studierna inom musiken”,
avslutar en lycklig stipendiat vårt samtal .
Nedan fr v. Julia, Maja och Stina.

