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Atterbergpris till Bodin
Måndag 13 december 2004 15:00

Årets Atterbergpris tilldelas tonsättaren Lars-Gunnar Bodin. Priset är på 50 000 kronor och delas ut av 
STIM. Samma STIM delar också ut ett skriftställarpris på 30 000 kronor. Det går i år till musikvetaren 
Dan Lundberg, chef för Svenskt Visarkiv (P2 Mim 13/12)

Motiveringen för årets Atterbergpris lyder:

” Lars-Gunnar Bodin hör till den första generationens svenska EAM-komponister med den bredd som genren 
innebär: musik, text, rum, ljud, bild och teknik. Han har ständigt befunnit sig i frontlinjen som innovatör inom 
ljudteknik och studioutveckling. Han är och har varit en visionär och banbrytande konstnär med verk som ”For 
Jon” och det stort anlagda multimediaverket ”Clouds”. 

Hans insatser som entusiastisk och hängiven pedagog både vid Musikhögskolan i Stockholm och EMS har burit  
frukt i en lång rad framgångsrika EAM-komponister, för att nämna några: Pär Lindgren, Åke Parmerud och 
Tommy Zwedberg. Som mångårig chef vid EMS har han varit en drivande kraft som starkt bidragit till att placera 
svensk EAM i internationell tätposition. Utöver detta har Lars-Gunnar Bodin de senaste åren genom sitt 
musikestetiska engagemang lyft fram diskussionen om det musikaliska skapandets väsen i ett föränderligt 
landskap..”

Motiveringen för årets skriftställarpris lyder:

” Dan Lundberg är en av de betydelsefulla personer som säkrar folkmusikens plats på kartan. Bland Dans 
viktigare publikationer finner vi Folkmusik i Sverige (1996),  Musik, medier, mångkultur (2000) och 
Musiketnologi - en introduktion(2002). Dessa publikationer sprider ljus över genrer och musikyttringar som 
ständigt skuggas av marknadskrafternas snäva urval.”
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