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Staffan Ernestam fick 
årets kulturpris på gala
Musikern och konstnären Staffan Ernestam, 
bland annat känd som centralgestalt i Jeremias 
Session Band, tilldelades 2012 års kulturpris vid 
Örebrogalan i går kväll.

I motiveringen till priset, som delas ut till 
Hjalmar Bergmans minne, stod bland annat att 
”Staffan Ernestam har fångat dofter ur den när-
kingska poesimyllan och gett Jeremias texter nya 
vingar i Trastland” och att ”han har på nytt fått 
våra hjärtan att klappa för Sveriges hjärta och se 
landet av poeter, spelmän och drömmare”.

Jeremias Session Band uppträder på Conven-
tum Kongress den 5 april.

Länsteaterchefen Måns 
Lagerlöf regisserar själv
Den 7 mars har Örebro länsteater premiär på 
skolpjäsen ”Jag målar min himmel orange” på 
Nya China. Pjäsen riktar sig till årskurs 1–3, är 
skriven av Sofia Fredén och regisseras av teater-
chefen själv, Måns Lagerlöf.

Pjäsen handlar om 8-årige Leo Svensson som 
hellre ägnar sig åt färger än bokstäver. I rollerna 
ses Hans Christian Thulin, Isabelle Moreau och 
Veronica Björnstrand.

”Jag målar min himmel orange” spelas på Nya 
China fram till mitten av april och åker sedan på 
turné.

EVAs Återbruk
second hand-butik

Östra Vintergatan 104 (Stjärnhusen, Rosta)
Öppet vardagar 10–17

Böcker, filmer, skivor och mycket mer.
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Ännu ett upplageras 
för Nerikes Allehanda
I den färska årsstatistiken från TS över landets 
dagspress går att utläsa att Nerikes Allehanda 
även år 2012 gjorde ett rejält tapp när det gäller 
upplagan.

NA, som under året gjort stora neddragningar 
på redaktionen, drabbades av en minskad upp- 
laga med 2.000 exemplar och är nu nere på 
52.700 exemplar i officiell upplaga. 

Så sent som vid TS-mätningen 2009 hade NA 
60.700 i upplaga. Under 2013 har man också  
aviserat att redaktionen kommer flytta från den 
så kallade ”borgen” till mer oansenliga lokaler.

Anna Duberg föreläste om dansprojektet
Anna Duberg, sjukgymnast och doktorand, föreläste i onsdags på universitetet om det stora  
projektet där man studerat dansens påverkan på unga tjejers hälsa och där hon själv varit en av de 
drivande dansinstruktörerna.

Den så kallade dansinterventionen inleddes med en pilotstudie år 2008, vilken följdes av huvud- 
studien 2008–2011. Nu börjar resultaten sammanställas och presenteras. En av de viktiga slutsatser 
Anna Duberg förmedlade under föreläsningen var att för att dansen skulle ha positiv inverkan på  
den psykiska hälsan hos de tonårsflickor som deltog var bemötandet oerhört viktigt.

Flera av de citat från tjejerna som hon delade med sig av tydde på att just frånvaron  
av prestationskrav var avgörande. Att de fick vara sig själva i dansen, och att det inte fanns några  
krav på att de skulle träna för något annat än sin egen skull. Att det fanns en tillåtande stämning  
under träningarna så att flickorna verkligen kände att de kunde komma precis som de var.

Örebro kommun satsar 
på landsbygdsstrategi
Kommunstyrelsen har beslutat att anslå 700.000 
kronor till Kultur- och medborgarnämnden för 
en satsning på en tjänst som landsbygdsstrateg 
i Örebro. 

Strategen kommer att ha till uppgift att sam-
ordna de frågor som rör landsbygden i kommu-
nen, men ska också ta fram en landsbygdsstrate-
gi, då i samarbete med de instanser som berörs 
av en sådan plan.

Idén om en landsbygdsstrateg har funnits  
i flera år, men nu när det finns pengar avsatta för 
tjänsten kan den också bli verklighet.

Ola Andersson talar om 
det offentliga rummet
Arkitekten och skribenten Ola Andersson kom-
mer till Kulturhuset den 7 mars för att tala om 
det offentliga rummet och stadsplanering utifrån 
medborgarnas perspektiv.

Ola Andersson är en etablerad arkitektur- 
skribent och kritiker som medverkat i Svenska  
Dagbladet och flera magasin. Han gav ut sin  
första bok ”Vykort från Utopia” i fjol.

Föreläsningen ingår i projektet ”Art Kod – 
Konst, demokrati & det offentliga rummet”, som 
är ett samarbete mellan ABF, Kulturhuset och 
Konstfrämjandet. 

Anna Duberg är sjukgymnast och var en av de drivande vid danssatsningen för unga tjejer. Nu är hon i färd med att dokto-
rera på resultaten från projektet. Bild: Urban Århammar
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