
	  

 
STIFTELSEN SALTÖ UTLYSER JÄRNÅKERSTIPENDIET OM 100 000 KR 
 
Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 
kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori. Det tilldelas en tonsättare som komponerat ett 
betydande kammarmusikverk under de senaste tio åren. Verket ska vara skrivet för en besättning om max 
12 exekutörer/musiker. Vem som helst äger rätt att nominera verk och tonsättare kan nominera 
egna verk, dock kan varje person endast nominera ett verk.  
 
Nomineringen ska (om möjligt) åtföljas av ett partitur i Pdf-format och/eller en inspelning i digitalt format 
och e-postas till pris@fst.se, senast den 15 september 2015. Ljudfilen ska i så fall vara i ett format som går 
att spela upp i en vanlig mediaspelare, såsom t.ex. iTunes, Windows MediaPlayer eller QuickTime Player. 
Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via Sprend eller annan liknande tjänst och istället ange 
länken i mailet. Alternativt kan du skicka in digital fil på ett USB-minne (eller CD/DVD) till:  
 
FST  
Järnåkerstipendiet  
Box 17092  
104 62 Stockholm 
 
För frågor kontakta Anna Lindal, ordf. Stiftelsen Saltö: anna.lindal@uniarts.se eller 0708-25 14 04. 
Nomineringen måste vara Föreningen svenska tonsättare tillhanda senast den 15 september!  
 
Kriterier 

• Kammarmusikverk om högst 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)  

• Verket ska vara framfört  

• Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren  

• Stipendiet ska belöna enskilt betydande verk  

• Vem som helst äger rätt att nominera verk, tonsättare kan nominera egna verk, även jurymedlemmar 
äger rätt att framlägga nomineringar  

• Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till 
svenskt musikliv 

 
Stipendiet ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd, varför juryns arbete 
förutsätts vara fördomsfritt i förhållande till estetik, genre och generationstillhörighet. Vinnaren 
kontaktas under hösten. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2016. 
 
 
Tidigare stipendiater 
2014 Jesper Nordin: Pendants, för kammarensemble och elektronik 
2013 Joakim Sandgren: endroits susceptibles, för sex musiker och dator 
2012 Leilei Tian: In our image, in our likeness, för violin och blockflöjt  
2011 Madeleine Isaksson: Les sept vallées, för blockflöjt  
2010 Klas Torstensson: In grosser Sehnsucht, för sopran och pianotrio  
2009 Jan W Morthenson: Stråkkvartett nr 3 Epilogos  
2008 Mikael Edlund: Solo för violin 
 


