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Johan Svedjedal tar emot
Karin Boyes pris i Huddinge
Tisdag den 19 december är det dags för utdelning av Karin
Boyes litterära pris på Fullersta Gård. Årets pristagare är
författaren Johan Svedjedal.
Det är 19:e gången priset delas ut och prissumman är i år på 25 000 kronor. Juryns
motivering lyder: ”Karin Boyes litterära pris 2017 tilldelas Johan Svedjedal som i
sin stilsäkra biografi nyanserat förmedlar en levande bild av yrkes- och
privatpersonen Karin Boye, samt den tid som formade hennes idédrivna prosa och
allmänmänskliga kärleksdiktning”.
Dessutom delar Huddinge kommun ut arbetsstipendier för konstnärlig verksamhet
till Huddinge-konstnärerna Maria Schnierer Calmeyer och Gun Lindblad. Under
kvällens prisutdelning visas även Karin Boye-rummet av Barbro Abrahamsson
från Karin Boye Sällskapet. Nazim Onay och Turgay Ozdemir från Kulturskolan
Huddinge bjuder på ett musikframträdande.

Tid och plats
Tisdag 19 december kl.17.30
Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge

Om Johan Svedjedal
Johan Svedjedal föddes den 29 juni 1956 i Uppsala, och är en svensk författare
och professor i litteraturvetenskap. Han är även verksam som kulturskribent på
Dagens Nyheter och som ledamot av Samfundet De Nio. Han har tilldelats flera
litterära och vetenskapliga priser, till exempel Letterstedtska författarpriset (2012)
och Disapriset (2013). Flera av hans böcker har varit nominerade till Augustpriset.
Information om stipendiaterna finns på www.huddinge.se/prisutdelning

Om Karin Boyes litterära pris
Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye delas ut till författare
som utkommit med verk i Karin Boyes anda inom de två föregående åren. Det kan
vara en roman, drama, dikt, novell eller essä eller annat verk på svenska som
uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.
För mer information kontakta:

Nick Jones, verksamhetschef för konst och bibliotek, 08–535 305 05, nick.jones@huddinge.se
Tove Sandahl Fransson, kulturstrateg, 08–535 317 22, tove.sandahl-fransson@huddinge.se
Per Jacoby, kommunikationsansvarig kultur- och fritidsförvaltningen, 08–535 317 29,
per.jacoby@huddinge.se
Ulrika Lamberth, PR-ansvarig Huddinge kommun 08–535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se

