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ANNIKA NORLIN FÅR VI:s
TAUBESTIPENDIUM 2018
Artisten och låtskrivaren Annika Norlin får 2018 års Taubestipendium, en
utmärkelse som årligen delas ut av Tidningen Vi och Taubesällskapet.
Norlin får stipendiet ”för att hon har skapat en helt egen berättarstil som med
vardaglig samtalston nyfiket grunnar på vad som händer både mitt i och vid
sidan av de stora ögonblicken”, enligt juryns motivering.
Utmärkelsen är ett ”låtskrivarpris” och ges för sångbar dikt, eller tonsättning av
dikter,enligt en formulering från Evert Taube själv.

Taubestipendiet instiftades 1960 av Tidningen Vi och Evert Taube. Taube var
från 50-talet och ett par decennier framåt flitig medarbetare i Vi.
Det finns flera utmärkelser i Taubes namn, men Taubestipendiet är den enda
där skalden själv har varit med om instiftandet, och därtill formulerat
statuterna.
En stor intervju med Annika Norlin – mest känd under sina alias Hello
Saferideoch Säkert!– finns i nya numret av Tidningen Vi, som utkommer 26
juli.
– Textmässigt ska en låt kännas som att komma hem. Det är vad jag strävar
efter när jag skriver, att folk ska bli tröstade och känna att de är normala,
säger hon bland annat i intervjun
Några andra som har fått Taubestipendiet under 2000-talet är Laleh
Pourkarim, Håkan Hellström, Tomas Andersson Wij och CajsaStina Åkerström.
Kontakt Tidningen Vi:
Tomas dur Fläckman, tomas.flackman@vi.se
Vid intervjuförfrågningar etc, kontakta
Joakim Önnerdal, joakim.onnerdal@sonymusic.com

Vi media AB ägs av KF och ger bland annat ut Tidningen Vi och Vi
Läser. Tidningen Vi startade 20 mars 1913 och är i dag en av Sveriges mest
välrenommerade tidskrifter. Vi Läser startade hösten 2008 och är det självklara
valet för alla bokälskare. Företaget bedriver även en omfattande event- och
reseverksamhet. Inom kundtidningsdelen produceras ett flertal kvalitativa titlar,
bland andra Mer Smak åt Coop, Läs! åt Akademibokhandeln, Lyckoslanten åt
Swedbank, Öppet Hus åt Riksbyggen samt Rädda Livet åt Cancerfonden.
Just nu: Tidningen Vi och Vi Läser har det senaste året ökat kraftigt i Orvesto.
Titlarna rankas dessutom fem-i-topp bland landets "mest kvalitativa tidningar"
(TNS Sifo).

