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Kulturnämnden 

 

Gösta Knutsson-stipendium 2018 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium 2018 tilldelas föreningen Den Lilla 

Teatern med motiveringen: 
 

Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium tilldelas föreningen Den Lilla Teatern för 

betydande insatser på barnkulturens område. Föreningen har med brinnande engagemang 

och stor professionalism under snart 30 år gett generationer av barn i Uppsala möjlighet till 

möten med scenens magiska värld, varmt omslutna av Den Lilla Teaterns väggar. 

 

att  stipendiesumma 2018 ska vara 30 000 kr, samt 
 

att  utdelning av stipendiet ska ske den 8 september vid Kulturnattens invigning på Uppsala 

Konsert & Kongress. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 1990 att inrätta ett stipendium till Gösta Knutssons minne. Det 

ska avse stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens 

område. Kulturnämnden fick uppdraget att årligen dela ut stipendiet enligt riktlinjer och 

stadgar som nämnden själv beslutat. Kulturnämndens stipendieutskott har sammanträtt. 

 

Ärendet 

Kulturnämndens stipendieutskott har beslutat att föreslå föreningen Den Lilla Teatern som 

mottagare av Gösta Knutsson-stipendium 2018. Den Lilla Teatern grundades 1989 av de fria 

teatergrupperna Panikteatern och Teater Spektaklet som har drivit verksamhet där sedan dess. 

Den Lilla Teatern, belägen på S:t Persgatan 22, är Uppsalas främsta barnteaterscen.  Den Lilla 
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Teatern erbjuder föreställningar av hög kvalitet, både av lokala grupper och genom nationella 

gästspel, för förskolebarn, skolelever och familjer, vardag som helg.  
 

Panikteatern spelar teater för barn och vuxna på den egna scenen och på turné i hela Sverige 

med ett extra starkt engagemang för landsbygden. Gruppen bildades 1974 och består av 

Ronald Brandel, Erik Lidholm, Maud Nyberg, och P-A Strand.  

 

Teater Spektaklet består av Margareta Löfblad och Per Löfblad och har sedan 1978 skapat 

dockteater. Gruppen är en av få i landet som spelar även för riktigt små barn. När Teater 

Spektaklet inte ger föreställningar på hemmascenen turnerar de i hela landet.  
 

Den Lilla Teatern förbereder sitt 30-årsjubileum 2019 – tre decennier av betydande 

konstnärliga upplevelser och insatser för barnkulturen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna summan ryms inom kulturnämndens budget för stipendier 2018. 

 
 
Küllike Montgomery 

Sammankallande, stipendieutskottet 

 
 

 

 


