Nominera till årets
landsbydsstipendiat 2021
Inför Östgötadagarna
utses varje år en landsbygdsstipendiat som
får ta emot 15 000 kr från
Region Östergötland.

Nominera ditt bidrag till årets
östgötska konsthantverk 2021
Första helgen i september varje år arrangeras Östgötadagarna
– en form av öppet hus på landsbygden. I samband med detta
utses årets östgötska konsthantverk. Årets konsthantverk utses
av en jury och priset delas ut vid en prisutdelning i anslutning
till Östgötadagarna. Pristagaren och årets konsthantverk lyfts
fram i marknadsföringen av Östgötadagarna. Pristagaren får även
möjlighet att ställa ut i Hemslöjdens regi för att få visa upp sina
alster lite extra. Utställningsplatsen varierar från år till år för att få
en spridning över länet. För att vinnaren ska ha möjlighet att delta
under Östgötadagarna samt ha möjlighet att ställa ut så öppnas
utställningen alltid första helgen i oktober och pågår i fyra veckor.
Årets utställningsplats är i nuläget hemlig. Årets Östgötadagar
äger rum 4–5 september.

Landsbygdsstipendiatet
går till en person, företag
eller förening/organisation
i Östergötland som verkar
för bygdens utveckling.
Syftet med stipendiet är att lyfta
fram en person, förening eller verksamhet
som har haft betydelse för sin bygd.

Nominera ditt favoritrecept till
Östgötadagsbakverket 2021
Årets bakverk har varje
år ett tema. I år är det
”Jubileumskakan –
Östgötadagarna 20 år”
Vinnande recept serveras
och bakas hos flera av
deltagarna under årets
Östgötadagar.

Pristagaren får ta emot 15 000 kr av Region Östergötland
och delas ut på slottet strax innan Östgötadagarna.
KRITERIER
Kriterier för årets konsthantverk kan antingen vara hantverk,
slöjd eller formgivning. Produkten ska vara av hög kvalitet, professionellt framtaget samt ha en östgötsk anknytning. Hantverkets
pris ut till kund bör inte överstiga 500 kr och tillverkaren måste
kunna svara upp till eventuell efterfrågan. Konsthantverket ska
ha möjlighet att finnas på minst fem försäljningsställen i länet.

På ÖD-kartan syns de som bakar och serverar kakan
så besökarna kan se var de kan njuta av Östgötadags
bakverket.
Pristagaren får 15 000 kronor av Region Östergötland och
delas ut på slottet några dagar innan Östgötadagarna.

Sista dag för nomineringar/ansökan är den 1 maj 2021. Ansökan/nomineringar skickas
in via mail med bild och motivering till ostgotadagarna@regionostergotland.se

Frågor om årets konsthantverk kontakta Maria Ståhl,
Kulturstrateg bild och form, Region Östergötland.

Frågor om landsbygdsstipendiaten eller bakverket
kontakta Ulrika Sundberg, Projektledare Östgötadagarna.

Telefon: 010-103 75 16
maria.a.stahl@regionostergotland.se

Telefon: 072-539 91 96
ulrika.sundberg@regionostergotland.se

