EKK juhatus on 2022. a. otsustanud määrata stipendiume järgnevatele isikutele ja organisatsioonidele:

KADI LEVO BOSNJAK


Eesmärk: Koostada Eesti keele töövihik lastele vanuses 3-7, hiljem ka vanematele.
Minu nimi on Kadi Levo Bosnjak ja olen viimased viis ja pool aastat elanud Malmös.
Eesti keele õpetajana Lundis tajusin ma tihti, et materjalid, mida ma oma õpilastega
kasutasin, ei olnud kas piisavalt sobivad või huvitavad minu mitmekeelsetele õpilastele. Nii tuligi mul suvel, 2021. aastal mõte, koostada ise üks töövihik, kuhu panen
kokku materjali, mis ma olin varasemalt oma õpilastele teinud.
EKK poolt saadud stipendium abil, saab töövihik endale ilusad illustratsioonid, mis
oma raamatusarnasele välimusele teevad selle veelgi pilkupüüdvamaks. Stipendium
aitab toetada ka töövihiku esimesi trükke ning kulutusi, mis kaasnevad kirjastuse
leidmisel.



HENRY TURU

Õpin esimest aastat bakalaureuse
kirikumuusika programmi,
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Stipendiumit kasutan
õppematerjali muretsemiseks.
Olen EELK Stockholmi koguduse organist.

LINDA NURK


Ma olen tekstiilikunstnik Linda Nurk, Stockholmis sündinud, kolmanda põlvkonna eestlane pagulaseestlaste perekonnast. Minu kooli
tee algas Stockholmi Eesti Koolis, hiljem õppisin Pariisis prantsuse
couture´ majas moekunsti.
Töötan installatsioonide ja objektidega, kus kasutan materjali, mida
olen ise aretanud. Tegemist on orgaanilise loodussäästliku tehnikaga,
mida ma nimetan ”Couture Vivante”.
2022. a. märtsis olen kutsutud kuraatorite Marje Taska ja Reet
Varblase poolt Tartusse. Tegemist on näituse triloogiaga, ”Teatepulk
Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim”. Osalen seal oma objektidega näituse teises peatuspaigas ”Vaim”, Tartu Ülikooli Muuseumis.
Stipendium aitab näitusest osa võtta ja materjale transportida.
Hiljem on ka plaanis näitus Stockholmi Eesti Majas.

STOCKHOLMI EESTI NAISKOOR
Stockholmi Eesti Naiskoor on väga tänulik EKK juhatuse poolt koorile määratud stipendiumi eest. Nagu avalduses
mainisime on kooril kulusid, mis on seotud lauljate kompetentsuse arendamisega erineval viisil. See nõuab finantsilisi
ressursse ja osa stipendiumi ongi juba kasutatud kursusematerjali soetamiseks. Lisandub ka nootide sisseostmine.
Naiskooril on olnud väga edukas sügis ja talv mitmete esinemistega. Jaanuaris oli kooril suurepärane võimalus ennast
tutvustada ja laulda EV uuele presidendile Alar Karisele seoses tema külaskäiguga Stockholmi Eesti Majas. Koor osales ka kontserdil seoses EV aastapäevaga koostöös Stockholmi Eesti Segakoori ja tippmuusikutega Eestist.
Koori tegevuseks on stipendiumi saamine suureks innustuseks ja ergutab uuteks muusikalisteks ettevõtmisteks.

STOCKHOLMI EESTI SEGAKOOR
Stockholmi Eesti Segakoor saadab südamlikud tänusõnad Eesti Kultuuri Koondisele stipendiumi eest! Meie koor on
tegutsenud ja ühendanud koorilauljaid vanuses 20 kuni 70 aastat juba alates 2002. aastast, tuues kokku nii värskelt
Eestist tulnud kui ka mitmendat põlve Rootsis elavaid lauljaid.
Tänavune 2022. aasta ongi pühendatud koori 20. juubeli tähistamisele. Kavas on korraldada kolm suuremat üritust:
kevadkontsert maikuus, näitus kontserdikuulutustest ja koori ajaloost sügisel ning juubelikontsert aasta lõpus.
Kultuuri Koondise toetus aitab katta juubeliaasta tähistamisega seotud kulusid, millest suuremad on kontserdisaalide
üür, näituse ettevalmistamine ning muusikute kaasamine kontsertidel. Aitäh veelkord toetuse eest!

GÖTEBORGI EESTI SEGAKOOR
Meie siht ja eesmärk on alles hoida Eesti koorilaulu välismaal ja osa vōtta kohalikest suurüritustest, kui ka väliseesti ja
kodueestis korraldatud üritustest. Koor on tegutsenud väga kaua ja loodame oma tegevust jätkata ka edaspidi. Järgmised üritused meie kalendris on:jõulukontsert, vabariigi aastapäev aktus, emadepäeva kontsert, Koitjärve suvepäev.
EESTI NOORED ROOTSIS
Soovime Eestist kutsuda esinema koomiku Sander Õiguse. Sander on 32-aastane, oma valdkonnas tuntuim ja parim
artist, kelle kuulsus on levinud ka Rootsis elavate eesti noorte seas.
Arvame, et stand-up komöödia aitab ühendada eestikeelseid noori läbi naeru ja nalja. Meie jaoks on oluline, et noored
hoiaksid oma eesti keelt värskena.
KLUBI ESTETIC
Oleme siiralt tänulikud selle toreda uudise eest!
Etendus ”Põgenemine 1944” on kavas korraldada Eesti Maja suures saalis reedel, 3. juunil kell 18. 3.-4. juunil toimub
ka Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu Stockholmis, siis on oodata publikuks ka külalisi kaugematest
riikidest. Lisaks kavandame noorte omavahelist kohtumist ja põgenemise teemalist arutelu.

