
 

MUSIK – SARAH RIEDEL MUSIKCHEF  
Sångerska och kompositör. Utbildad i sång och komposition på Högskolan för scen och musik i 
Göteborg 2006-2009. Har producerat ett flertal skivor för vilka hon bland annat varit 
Grammisnominerad 2008 och 2012. Sarah Riedel har samarbetat med flera framstående musiker 
bland annat med sin pappa Georg Riedel. Hon har verkat som musiker, kompositör och konstnärlig 
ledare på bland annat Umeå Jazzfestival, Stockholms Kulturfestival och Stockholm Jazzfestival. Sarah 
Riedel nominerades både 2010 och 2011 till Sveriges Radios pris Jazzkatten. År 2012 fick hon 
Stockholm stads kulturstipendium. 
 
MUSIK – NILS LANDGREN KONSTNÄRLIG LEDARE 
Trombonist, sångare, konstnärlig ledare. Utbildad vid Musikhögskolan Ingesund Arvika åren 1974-78. 
Startade 1981 Nils Landgren Unit och har sen dess samarbetat med mängder av internationellt kända 
artister och musiker i olika konstellationer. Nils Landgren gav ut sin första skiva 1983 och 1987 
resulterade samarbetet med gitarristen Johan Norberg i ett första album. Har gett ut 19 album i eget 
namn i Tyskland samt producerat ett antal album för bland andra Rigmor Gustafsson och Viktoria 
Tolstoy. Har turnerat i alla världsdelar med Nils Landgren Funk Unit, Nils Landgren Crusaders, 
Bohuslän Bigband och NDR Bigband. Nils Landgren är ledamot av Musikaliska Akademin, blev 
hedersdoktor vid Karlstads universitet 2010, är professor vid Högskolan för musik och teater i 
Hamburg sen 2007, var konstnärlig ledare för Jazzfest Berlin 2001 och 2007-2012. Har vunnit tre 
grammisar och mängder av utmärkelser bland annat Sir George Martin Music Award 2012.  
 
 
DANS – KENNETH KVARNSTRÖM 
Koreograf och utbildad dansare. Grundade år 1987 det egna kompaniet K. Kvarnström & Co med 
vilket han turnerat runt i världen. Var professor i koreografi på Teaterhögskolan i Finland 1993-1994 
och konstnärlig ledare för Helsingfors Stadsteaterns danskompani 1996-1997. 2004-2007 var han 
chef för Dansens Hus i Stockholm. 2008 utnämndes han till konstnärsprofessor av finska staten. Han 
var huskoreograf i ett samarbete mellan Helsinki Dans Company och K. Kvarnström & Co mellan åren 
2010-2012. Kenneth Kvarnströms formspråk har rönt stor internationell framgång till exempel med 
uppsättningar som Splitvision (2000) och Mercury (2009). Han tilldelades Teaterkritikernas danspris 
2008. Hans senaste verk Come back (to me) presenterades på Dansens Hus i november 2012.  
 
 
FORUM/DEBATT – JOHAN WIRFÄLT 
Journalist och redaktör. Sedan 2012 huvudredaktör för debatt.svt.se. Utbildad bland annat vid 
Journalistprogrammet JMK vid Stockholms universitet. Tidigare chefredaktör för Rodeo (2004-2012), 
vikarierande debattredaktör på Expressen (2010-2012), redaktionschef för Bon Magazine (2001-
2004), webbredaktör på Nöjesguiden samt frilansskribent för bland annat Arena, Expressen, DN, Café 
och Fokus. Utsedd till en av Sveriges främsta bloggare av magasinet Café och en av Sveriges 
viktigaste åsiktsmaskiner av tidningen Resumé. 
 
 
KONST/DESIGN – MARIANNE LINDBERG DE GEER 
Konstnär, dramatiker, debattör, regissör, scenograf, kostymör och maskör. Utbildad på Hovedskous 
målarskola i Göteborg och på Dramatiska Institutet. Är representerad med verk bland annat på 
Moderna museet, Wanås Stiftelse och Göteborgs konstmuseum. Har haft stora separatutställningar på 
bland annat Jönköpings Länsmuseum (2000), Nacka konsthall (2001), Galleri Ping Pong i Malmö 
(2003), Uppsala konstmuseum (2008) och Dunkers Kulturhus i Helsingborg (2010). Har varit ledamot i 
Statens Konstråds styrelse (1996-1999) och Kulturrådet (2003-2010). Hon tilldelades Stockholm stads 
hederspris 1997, Ugglepriset vid Stockholms universitet 2010 och TCO:s kulturpris för 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LITTERATUR – INGEMAR FASTH 
Producent och sedan 1998 programledare för Internationell författarscen och På djupet. Utbildad vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Startade efter några år som bibliotekarie bland annat på Kulturhusets 
Läsesalong samtalsserien Internationell författarscen som blivit en stor framgång. Ingemar Fast ingick 
under åren 2007- 2009 i Kulturrådets referensgrupp för spridning av internationell litteratur och 
dramatik. År 2004 fick han Författarfondens stipendium för sin verksamhet på Kulturhuset och för sin 
”beläsenhet, kontaktnät, omdöme, arbetsstil och milda energi”. 2006 tilldelades han Kulturpriset till 
Adam Brombergs minne och 2013 Karin Gierows pris som delas ut av Svenska Akademien. 
 
 
TEATER – EIRIK STUBØ 
Regissör och teaterchef. Utbildad på regilinjen Statens Teaterhögskola i Oslo. Dessförinnan 
universitetsstudier i filosofi och statsvetenskap. Regidebut på Nationaltheatret 1994. Från 1994 fast 
regissör på Rogaland Teater i Stavanger. 1997-2000 teaterchef på Rogaland Teater. 2000-2009 
regissör och teaterchef Nationaltheatret i Oslo som också innefattade konstnärligt ledarskap för 
Ibsenfestivalen. Eirik Stubø har prisats för flera av sina uppsättningar bland annat OBIE Award, New 
York (2007) för Vildanden av Henrik Ibsen och Heddapriset (2009) för Rosmersholm, också av Ibsen. I 
Sverige har Stubø regisserat Någon kan komma av Lars Norén (Riks/Drama), Misantropen 
(Dramaten) och på Stockholms stadsteater bland andra Stillheten av Lars Norén (2011), Onkel Vanja 
(2012) och Körsbärsträdgården (2013). 
 
 
 
SKÄRHOLMSSCENEN – CAROLINA FRÄNDE (sen tidigare) 
 
PARKTEATERN – LINDA ZACHRISON (sen tidigare) 
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