
Nominera ditt bidrag till årets konsthantverkare, årets 
landsbygdsstipendiat och Östgötadagsbakverket 2023
Första helgen i september varje år arrangeras Östgötadagarna – en form  
av öppet hus på landsbygden. I samband med detta utses Årets landsbygds- 
stipendiat, Årets konsthantverkare och Årets Östgötadagsbakverk.

KRITERIER FÖR ÅRETS KONSTHANTVERKARE
Nytt sedan förra året är att priset går till en yrkesverk- 
sam konsthantverkare, slöjdare eller formgivare för 
hela sitt konstnärskap och inte enbart till en produkt 
som tidigare år. Konsthantverkaren ska bedriva sin 
verksamhet på den Östgötska landsbygden. Pris- 
tagaren får möjlighet att ställa ut i ett av Hemslöjdens 
skyltfönster i Linköping under september månad 
för att visa upp alster ur sitt konstnärskap. Utställ-
ningen startar första helgen i september som även 
infaller med Hemslöjdens dag. Stipendie 15 000 kr.

KRITERIER FÖR ÅRETS  
LANDSBYGDSSTIPENDIAT
Landsbygdsstipendiaten går till en per-
son, företag eller förening/organisation 
i Östergötland som verkar för bygdens 
utveckling och har haft betydelse för 
sin bygd. Stipendie 15 000 kr.

Frågor om årets konsthantverk  
Kontakta Karin Jerneld,  
Kulturstrateg, Region Östergötland.

Telefon: 072-463 04 76 
karin.jerneld@regionostergotland.se

Frågor om landsbygdsstipendiaten  
Kontakta Malin Gumaelius,  
Strateg Regional serviceplanering. 

Telefon: 010-103 66 17 
malin.gumaelius@regionostergotland.se

Frågor om bakverket  
Kontakta Ulrika Sundberg,  
Projektledare Östgötadagarna. 

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

Sista dag för nomineringar/ansökan är den 1 maj 2023. Ansökan/nomineringar skickas  
in via mail med bild och motivering till ostgotadagarna@regionostergotland.se

GEMENSAMT FÖR ALLA PRISERNA:

•  Utses av en jury.

•  Delas ut av Region Östergötland vid  
 en prisutdelning på Linköpings slott i  
 anslutning till dagarna.

•  Pristagarna lyfts fram i marknadsföringen.

ÖSTGÖTADAGSBAKVERKET
Nominera ditt favoritrecept till Öst-
götadagsbakverket 2023. Årets bak-
verk har varje år ett tema. I år är det 
”höstens bär och frukter”. Vinnande 
recept serveras och bakas hos flera av 
deltagarna under årets Östgötadagar. 
På ÖD-kartan syns de som bakar och 
serverar kakan så besökarna kan se var 
de kan njuta av Östgötadagsbakverket. 
Här är det äran som är priset.


