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Ekonomi  

St i f te l sefö rva l tn ing  

 
Stipendier för studerande vid Musikhögskolan i Malmö 
 
Ansökningsanvisningar och länk till ansökningssystemet hittas via: 
https://www.mhm.lu.se/utbildning/stipendierscholarships 
 
Ansökan ska vara inskickad via ansökningssystemet senast den 3 maj 2018. För sent inkomna 
eller ansökningar inkomna i annan form än enligt anvisningarna ovan behandlas inte. 
 
Observera att du endast ska göra en ansökan och söker då ur alla stiftelser i utlysningen som du 
är behörig till. 
 
Fördelningen av stipendierna beslutas av Musikhögskolans ledningsgrupp. 

________________ 
 
Sång 
Karin Sofia Lindhs sångstipendium 
(99018) 
Ändamål:  till begåvade sångstuderande med inriktning västerländsk konstmusik. 

Stipendierna är avsedda att premiera särskilt goda prestationer i studierna. Två 
stipendier om vardera 10.000 SEK delas ut. 

 
Systrarna Rosendahls sång- och musikstipendium 
(92018) 
Ändamål:  Två sångstipendier å 10.000 SEK vardera skall årligen utdelas till en kvinnlig och 

en manlig student. 
________________ 

              
Piano 
Sven Fredrikssons pianostipendium 
(92015) 
Ändamål:   Stipendier för att stödja begåvade, ambitiösa elevers utbildning i pianospel.  
 
Stora pianiststipendiet  
(99017) 
Ändamål:  Ur fonden ska stora pianiststipendiet delas ut. 
A – västerländsk konstmusik 
B – jazz/rock 
C – piano och komposition 
D – kammarmusik med piano 
E – resestipendium för pianostuderande och lärare 
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Träblås 
Signe och Edvin Malmqvist träblåsstipendium 
(99020) 
Ändamål:  utdelning av stipendier till begåvade träblåsarelever, dock i första hand till 

flöjtister. 
 
Delas ut under hösten. 

________________ 
 
Brass 
Sten K Johnsons musikstipendier 
(92002) 
Ändamål: stipendier till studerande inom brassområdet vid Musikhögskolan i Malmö. 

Stipendierna är avsedda att premiera särskilt goda prestationer i studierna. 

Stipendierna ska företrädesvis användas som utbildningsstipendium, resestipendium eller som 
bidrag till instrumentinköp. 

Brassnämnden genom sin ordförande och i samarbete med donator/stiftelsen deltar i 
utarbetande av förslag till stipendiater 

________________ 
 
 
Stråk 
Marianne och Lars- Anders Linders stråkstipendium 
(92340) 
Ändamål: för studerande inom stråkutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö 
 

________________ 
 
 
MHM pedagogiska stipendier 
Elsy Jönssons fond 
(99019) 
Ändamål:  Ett stipendium per läsår till studerande vid Musikhögskolan. 
 
Britta Nilssons fond 
(92346) 
Ändamål: stipendier i första hand till blivande musiklärare 
 
Märta Klangs stipendiefond för musikstuderande 
(92331) 
Ändamål: stipendium till studerande vid Musikhögskolan i Malmö. 
 

________________ 
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Övriga 
Inga och Georg Kopelius minnesfond 
(99021) 
Ändamål:  främja och stödja ungdomars musikutbildning i allmänhet och särskilt goda 

prestationer i studierna i synnerhet. 
Stipendiet kan sökas av studerande vid Musikhögskolan i Malmö som är högst 
28 år. Musikhögskolan har beslutat att stipendierna från fonden ska gå till: 
- Orgelspel. Stipendiet är avsett för studerande vid kyrkomusikerutbildningen. 
- Gitarr med inriktning västerländsk konstmusik. Stipendiet är avsett för 

studerande på gitarr. 
- Pedagogiskt stipendium. Stipendiet är avsett för musiklärarstuderande. 

 
Gunnel och Bertil Svenssons stiftelse för lovande musiker 
(92048) 
Ändamål:  minst ett stipendium eller bidrag till begåvade och lovande instrumental- eller 

vokalmusiker för att i Sverige eller utomlands vidareutbilda sig i musik av 
tonsättare födda före år 1900 (dock ej tolvtonskompositörerna, t ex Schönberg, 
Berg eller Webern), gärna Master-Classes. Stipendierna fördelas jämt mellan 
könen. 

 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
Emma Haverlind 
 
 
Kopia till webben, Registrator 
 


