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Årets Alice Tegnér-stipendium går till
konstnären Per Serre

Årets Alice Tegnér-stipendium på 25 000 kronor går till Per Serre som är
känd för sina landskapsmålningar.

Per Serre målar landskap och ger betraktaren en natur sedd genom ett
personligt temperament. Han vill få betraktaren att upptäcka det stora i det
lilla – och omvänt.

Alice Tegnér-stipendiet instiftades till 100-årsminnet av Alice Tegnérs
födelse den 12 mars 1864 och ska årligen utdelas till person ”som gjort



värdefull insats eller visat lovande förmåga inom de bildande konsterna –
litteraturen, musiken, teatern, filmen eller annat kulturellt område och som
på något sätt har anknytning till staden”.

– Det är verkligen jätteroligt att bli uppmärksammad såhär för det jag gör,
säger Per Serre.

Årets Alice Tegnér-stipendiat är utsedd av presidierna i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kulturnämnden.

Delegationens motivering till valet av Per Serre lyder:

”För nationellt uppmärksammat måleri får landskapets målare Per Serre 2019 års
Alice Tegnér stipendium. Med en förmåga att fånga naturens skiftningar och
färger på ett nästan ofotografiskt sätt, har han nått utanför Blekinges gränser,
som en av de få utvalda konstnärer som blivit uttagen till Liljevalchs Vårsalong.
Per Serre har också gjort stora insatser för kulturarvet i Karlshamn i sin roll som
tusenkonstnär."

– Jag kommer att använda stipendiet till en konstresa till ena Island eller
Shetlandsöarna, säger Per Serre.

Stipendiet kommer att delas ut vid en sammankomst i Rådhuset torsdagen
den 12 december klockan 18:30 i Rådhussalen.

För mer information kontakta:

Per Serre, 073-440 10 50, eller Aili Martinsson, delegationens sekreterare på
telefon 0454-811 04.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till



50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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