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Soran Ismail och kören Gränslösa
röster får årets Teskedsstipendier!
Inspiratören Soran Ismail får Teskedsordens
stipendium 2017 för sin oförtrutna strävan att
visa på betydelsen av tolerans och dialog.
”Jag är oerhört stolt och hedrad över att få ett pris från
en stiftelse som är inspirerad av Amos Oz. Han är såväl
en förebild som en inspiration för mig, det finns få
människor vars fotspår jag hellre går i” säger Soran
Ismail om utmärkelsen.
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Ett Teskedsstipendium går även till kören Gränslösa röster som
med kulturens och musikens hjälp skapat lustfyllda möten mellan nya och etablerade
svenskar. Teskedsordens stipendier på 50 000 kronor vardera delas varje år ut till
individer eller grupper som gjort en insats för ett mer tolerant och medmänskligt
samhälle.
Juryns motiveringar:
Soran Ismail som i alla sina roller – som komiker, radiopratare, samhällsdebattör,
skribent och medmänniska – med tolerans och humor sätter fingret på fördomar och
okunskap. Och för att han alltid väljer dialog före konfrontation.
Gränslösa röster, integrationskören som med musikens kraft skapar möten och
relationer mellan människor med vitt skilda bakgrunder och nationaliteter – och
därmed uppvisar en spegelbild av det moderna mångfalds-Sverige.
Stipendierna delas ut på Bokmässans gala fredagen den 29 september på
Park Avenue Hotel, Göteborg.
För övriga upplysningar vänligen kontakta Teskedsordens generalsekreterare
Lovisa Fhager Havdelin
E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se • Telefon: +46 70 944 89 38
Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt
människor emellan. Intolerans utgör ett växande hot i dagens samhälle. Målsättningen är att nå ut till unga
människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.

Box 2052, 103 12 Stockholm | info@teskedsorden.se | www.teskedsorden.se
Teskedsorden har 90-konto! Vill du vara med och påverka? Sätt in ditt bidrag på Teskedsordens
Plusgirokonto 900275-9 Bankgirokonto 900-2759 eller SWISH 1239002759.

