
Regionförfattarstipendium Kalmar län

Projektet ”Regionförfattare” med projektmedel från Statens kulturråd genomfördes
åren 2020-2022. Tove Folkesson (2020), Ami Andersson (2020-2021) och Anna
Winberg Sääf (2021) lyckades - trots två års pandemi -  inspirera, coacha och samla
in texter från skrivande människor i alla åldrar från Kalmar län. Det resulterade i två
uppskattade antologier, KÖRVERK - 136 texter från Kalmar län och Bara för en
stund, med texter av skribenter mellan 16 och 19 år

Projektet är avslutat, men för att stimulera och utveckla författarskap, stärka och
gynna litteratur som konstform och skapa bättre förutsättningar för litterära
upphovspersoner i länet instiftar härmed Litteraturnod Vimmerby ett nytt stipendium.
Vi kallar det för Regionförfattarstipendiet.

Regionförfattarstipendiet

● Verksamma författare i länet kan ansöka om stipendiet för ett litterärt projekt
som stipendiet kan bidra till förverkligandet av

● Ansökan öppnas första fredagen i december varje år.
● Regionförfattaren utses under februari månad varje år.
● Litteraturnod Vimmerby administrerar ansökningsförfarandet
● En jury bestående av författare, bibliotekarie och/eller universitetslärare i

Kreativt skrivande utser mottagare.
● Stipendiesumman är 50 000 kr.
● Alla genrer beaktas, men vi ser gärna att författare som skriver för barn och

unga söker, då barnlitteratur som konstform är ett för Litteraturnod Vimmerby
prioriterat område

● Endast författare som är skrivna i Kalmar län kan få stipendiet.
● Regionförfattaren inbjuds under stipendieperioden att delta i 1-2 nationella

eller regionala litterära arrangemang. Hedersuppdrag (som jurymedlem el
liknande)
kan bli aktuellt.

● Regionförfattaren fungerar som en ambassadör för det litterära livet i Kalmar
län.



Syfte med regionförfattarstipendiet:

● Stimulera författarskap och stödja författare i Kalmar län
● Utveckling och förnyelse av litteratur som konstform i Kalmar län
● Ge uppmärksamhet åt det litterära skapandet i länet
● Synliggöra verksamma författare i Kalmar län
● Skapa bättre förutsättningar för litterära upphovspersoner i länet

Det går att ansöka om regionförfattarstipendiet för egen räkning eller att
nominera/nomineras av en annan person. I ansökan/nomineringen beskrivs:

● Den sökandes/nominerades litterära verksamhet
● Varför man söker stipendiet eller varför den nominerade bör få ett

författarstipendium
● Vad stipendiet kommer att betyda för den sökandes/nominerades verksamhet
● Ett utdrag/textprov ur aktuellt projekt om ca 5 000 tkn
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