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Priserna gäller hos Coop Konsum Östgötagatan 
28/5 - 3/6 eller så långt lagret räcker.

ÖSTGÖTAGATAN

Öppet alla dagar 8-21 

Stanna på 
Söder!
Hos oss fi nns allt du behöver. 2000 m2 fyllda med 
mat och andra saker du behöver till hemmet. 
Dessutom kan du alltid göra riktiga fynd på massor 
av varor som är bra att ha.  Välkommen in!

Tillfälligt parti! 
Vällagrad Hertiginna 
(Grevetyp). 

Picnicfilt med handtag 
Välj mellan olika färger. 

Färska kycklingfiléer
COOP

Förpackning ca 925 g.

69)=K

Hel säck
Toalettpapper
Hushållspapper
LAMBI

Toalettpapper 

40x102 g och 

hushållspapper 

20x141 g, jfr-pris 

24:26-35:11/kg.

Medlemspris

99kS

39)=K

49kS

25-årsjubilerar

Upplandsgatan 25
Öppet måndag-fredag 12-18, lördag 11-16

08-33 78 58 www.dominoantik.se

Antik

Stor sortering av 1900-talsbelysning

25% på allt i butiken
mellan 25 maj-21 juni

SÖDERMALM

Är du tonåring och 
drömmer om att sätta 
upp en egen teaterpjäs, 
modevisning eller hard-
core-festival? Stock-
holms stad kan hjälpa 
dig med 10 000 kronor.

Sedan 2003 fi nns det ett spe-
ciellt kulturstipendium för 
dig som är stockholmare mel-
lan 13 och 20 år – En snabb 
slant. Stipendiet kan ge dig 
2 500, 5 000 eller 10 000 kro-
nor för att anordna allt från 
snowboard-uppvisningar till 
dockteater. Det enda du be-
höver är en bra idé och en 
handledare som kan god-
känna din ansökan och bistå 
med hjälp.

Trots att stipendiet är lätt 
att få – i dag får faktiskt 100 
procent av dem som lämnar 
in en godkänd ansökan pengar 
– är det många ungdomar som 
inte vet om att det fi nns. 

– Det fi nns 54 000 personer 
mellan 13 och 20 år i Stock-

holm och det är långtifrån 
alla som känner till det här. 
Vi har en väldigt liten budget 
för marknadsföring och kan i 
stort sett bara informera om 
det här via våra handledare 
på fritidsgårdar, Lava, Ung08-
festivalen, PUNKTmedis och 
Fryshuset, säger Jocke Johans-
son, stipendieansvarig på kul-
turförvaltningen.

600 000 kronor per år kan 
delas ut till cirka 80 sökande. 
I år har 56 stipendier delats ut 
så det fi nns pengar kvar. Du 
får inte söka pengar för ett 
rent idrottsevenemang men 
blandar du in lite livemusik 
är det okej.  

– Det ställs inga konstnär-
liga krav, det är initiativet som 
är det viktiga. Tanken är att det 
här ska bidra till att ungdomar 
blir mer delaktiga i kulturlivet, 
säger Jocke Johansson.

Andreas Jennische
08-545 870 73

andreas.jennische@

innerstadspress.se

Söderbon Alexander For-
sén, 20 år, fi ck 20 000 
kronor för att fi xa två 
minifestivaler . 

– Jag är imponerad av 
mig själv. Det blev en 
lyckträff både gångerna, 
säger han.

Alexander Forsén har varit 
galen i musik sedan han bör-
jade lyssna på Kent och Sigur 
Ros som femtonåring. För två 
år sedan drog han i gång den 
egna nättidningen Kaffepaus 
för att kombinera popintres-
set med skrivande. När tid-
ningen skulle fylla ett år ville 
Alexander Forsén fi ra saken 
på något sätt och fi ck genom 
ett besök på Lava information 
om En snabb slant.  

– Jag ansökte om 10 000 
kronor för att boka en spelning 
med de fem bästa banden just 
då. Jag trodde inte jag skulle få 
pengar för det, men det fi ck 
jag, säger Alexander Forsén.

Tillsammans med en hand-
ledare ordnade han så att ar-
tisterna Nhess, Bloody April, 
Björn Kleinhenz, Imanu El 
och Lasse Lindh kom till Lava 
en söndagskväll för att spela 
gratis. Evenemanget kallades 
Kaffepaus Live.

– Det tog otroligt mycket 
tid men det blev bra till slut. 
Det roligaste var att se att det 
funkade. Jag gick runt där och 
tänkte: Det är jag som har rod-
dat ihop det här! Det var en 
euforisk känsla, säger han.

Artisterna var minst lika 

glada som publiken.
– De tyckte det var kul att 

jag var så ung och att jag ord-
nade så de kunde spela för en 
målgrupp de sällan når. På 
Lava är det ingen åldersgräns, 
säger Alexander Forsén.

Egentligen hade han inte 
tänkt söka stipendiet en gång 
till men eftersom Kaffepausen 
blev så lyckad blev han mer 
eller mindre uppmanad att 
göra det.

– Min handledare på Lava 
ringde och bad mig fi xa nå-
got på Ung08-festivalen förra 
sommaren. Då kunde jag inte 
säga nej och bokade Ingenting, 
Tim Neu, Imanu El, Andrea 
och Lasse Lindh för fem gra-
tisspelningar, säger Alexander 
Forsén.

I dag ligger han lågt med 
arrangörsskapet. Det mesta av 
hans tid går till studier i medie-
teknik på KTH. Lärdomarna 
från tiden som festivalchef har 
han nytta av alltjämt.

– Jag vet att jag kan orga-
nisera saker. Jag har lärt mig 
otroligt mycket när det gäller 
ledarskap och företagsamhet, 
säger han.

Alexander Forsén uppma-
nar alla ungdomar som vill fi xa 
något för andra, att söka En 
snabb slant.

– Passa på innan stipendiet 
försvinner. Det är nästan för 
bra för att vara sant. Det krävs 
mycket jobb men man får 
alltid hjälp av en handledare, 
säger han.

Andreas Jennische

Drömmare – här fi nns 

 ”””
”Det är nästan för bra för att vara sant”

Stan ger ut 10 000 kronor till unga
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pengar att hämta

ARRANGÖR. En snabb slant gjorde Alexander Forsén till 

bandbokare. ”Det är som en dröm att få pengar för att 

låta band komma till Stockholm och spela”, säger han.

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

✔ Vara mellan 13 och 

20 år samt skriven i 

Stockholm.

✔ Ordna ett konst- el-

ler kulturarrangemang 

som riktar sig till ung-

domar i Stockholm. 

✔ Vara beredd att ar-

beta gratis. Pengarna 

ska användas till själva 

evenemanget.

VILL DU SÖKA?
✔ Surfa in på www.

ung08.se/

ensnabbslant 

✔ Där hittar du en lista 

på handledare som kan 

hjälpa dig att genom-

föra din idé – en sådan 

måste du ta kontakt 

med själv. Du kan också 

låta dig inspireras av 

rapporter om tidigare 

evenemang.

FÖR ATT FÅ EN 
SNABB SLANT 

MÅSTE DU

NU ÄVEN
RÄNTEFRI

AVBETALNING

Välj enkelslipade, dubbelslipade eller
progressiva. Gäller även märkesbågar.

1 :a

paret

2 :a

paret

3 :e

paret

Välj enkelslipade, dubbelslipade eller
progressiva. Gäller även märkesbågar.

Välj enkelslipade solglasögon,
avståndsglasögon eller läsglasögon

utan extra kostnad. Valfri båge för ett
värde av upp till 1.100 kr. Gäller alla
styrkor med standard CR 39 plastglas

Öppet: Måndag-fredag 10.00-18.00  Lördag 10.00-14.00

☎ 643 90 00
SANKT PAULSGATAN 5, SÖDERMALM

3 FÖR1

De två första paren kan väljas
helt utan begränsningar på

vare sig bågar eller glas. Av dessa
två par betalar du bara för det par

som har det högsta priset.
Det tredje paret är helt utan kostnad. 

OBS!
Begränsad

tid

D O
DIREKT
OPTIK

AV SOCIALSTYRELSEN LEGITIMERADE OPTIKER. BUTIKER ÖVER HELA SVERIGE

643 89 00

JC RINGEN. WWW.JC.SE

IDAG LÖRDAG CENTRUMINVIGNING

TAG 3 BETALA FÖR 2
(GÄLLER PÅ ALLT, KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN,

ENDAST PÅ JC RINGEN CENTRUM)

LEE & WRANGLER FINNS PÅ PLATS.
STÄLL DINA FRÅGOR OM DERAS 
MODELLER, JEANSHISTORIA ELLER 
ANDRA KUL JEANSFRÅGOR!


