HAGEGÅRDENS VÄNNER

stipendier 2003

utdelas den 15 juni på HageGården.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Carina Henriksson, operasångerska och producent vid
Opera Vildmark, får årets stora pris om 25.000 kr för sina
insatser vid Opera Vildmark samt för sitt engagemang för
utvecklingen av scenkonsten i stort.
Carina Henriksson har visat prov på stor entusiasm och entreprenörsanda
både som sångerska och som producent. Hon är och kommer fortsättningsvis
att vara en stor tillgång för svenskt musikliv.
”Jag är mycket smickrad över att få detta stipendium.
Jag hoppas kunna använda pengarna för att gå en kurs för Håkan Hagegård,
på HageGården, men detta möjliggör också att jag kan gå master class för
Jeffrey Goldberg, coach vid Metropolitan Opera i New York” säger
Carina Henriksson.
(Bilden är från OPERA VILDMARKs gästspel vid ICE GLOBE THEATRE 2003 foto:T.Utsi
arr:Krauz&co)
Årets ungdomsstipendium om 10.000 kr tilldelas Sofia Rentzhog som går andra året på det
musikestetiska programmet vid gymnasiet i Arvika.
Hon har med sitt pianospel visat en unik talang och djup insikt i musikens språk, trots sin ringa ålder.
”Jag är jätteglad över att få ungdomsstipendiet! Jag har spelat många olika genrer men jag känner
att den klassiska musiken ger mig något alldeles speciellt. Det är jätteroligt att spela!” säger Sofia
Rentzhog.
”Det har varit en enkel uppgift för föreningen att utse årets stipendiater, och det är en sann glädje
att få presentera dem vid HageGårdens dag”
säger Benny Jansson, ordförande i Föreningen HageGårdens vänner.
Föreningen HageGårdens vänner har sedan den bildades i samband med invigningen av HageGården
1992 årligen utdelat stipendier.
Stipendier har bla delats ut till Kristina Hammarström, sopran, Cecilia Zilliacus, fiol, Martin Fröst,
klarinett, Miah Person, sopran och Mats Bergström, gitarr.
Journalister är välkomna att delta.
Dagen inleds med årsmöte kl 11.00.
Därefter serveras lunch, som vi gärna bjuder på.
Efter lunchen börjar musikprogrammet där ni bl a får möjlighet att höra årets stipendiater musicera.
Meddela gärna om du kommer.
För ytterligare info kontakta
Lotta Lundgren, HageGården
0570-585 00, 070-206 1319
hage@hagegarden.se
www.hagegarden.se
Önskas fler bilder från föreställningarna ICE GLOBE THEATRE eller privat!!
För ytterligare info. om Carina Henriksson kan ni ringa henne på mobil 070-6859571,tel 098019971, 0981-41025,e-mail operavildmark@hotmail.com Hemsida: www.lainio.com/opera ,

www.orkester.nu

