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De är nominerade
till Tenzingpriset
I Pär Johansson
Grundare av Glada
Hudik-teatern med
utvecklingsstörda
skådespelare.

Claire Rosvall, Min stora
dag.

Sören Bondesson, författare.

I Stavros Louca
Lärare i Rinkebyskolan och i SVT:s Klass
9A.
I Claire Rosvall
Grundare av stiftelsen
Min stora dag.
I Sören Bondesson
Författare och lärare
till bland annat Jens
Lapidus, författare till
succéromanen
”Snabba cash”.

Pär Johansson (i mitten), Glada Hudik-teatern.

I Sture Andersson
Marit Paulsens make,
har tagit hand om parets gård och 10 barn.
I Yannick Tregaro
Friidrottstränare till
några av landets mest
lovande idrottare.
Sture Andersson, make.

Stavros Louca, lärare.

Yannick Tregaro, friidrottstränare.

Vardagshjälten prisas
Det nyinstiftade Tenzingpriset vill belöna
människorna bakom kulisserna, de som står
utanför rampljuset men som ofta är helt
avgörande för att göra prestationen möjlig.
I juryn sitter bland andra näringslivsprofilerna H&M-chefen Karl-Johan Persson och
JM-chefen Johan Skoglund.
”Priset bidrar till att lyfta
fram individerna som står
bakom och möjliggör prestationer, både inom näringslivet och inom andra områden”, säger Tom Lindahl,
vd för fastighetsrådgivarbolaget Tenzing AB och en

Di

av sex medlemmar i juryn.
Priset är inspirerat av Tenzing Norgay, den nepalesiske
sherpan som ledde nyzeeländaren Edmund Hillary först
upp till toppen av Mount
Everest år 1953.
”Priset ska lyfta fram den

att som personen i bakgrunden stötta, vägleda och lyfta
skådespelarna till framgång.

som vägleder andra till framgång”, säger Tom Lindahl.
Nominerade i år är bland
andra Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern
i Hudiksvall, och Claire Rosvall som startade stiftelsen
Min stora dag.
Drar fulla hus
På Glada Hudik-teatern får
utvecklingsstörda chansen att
utvecklas genom skådespeleriet, vilket ofta stärker deras
möjligheter till att leva ett
självständigt liv. I dag drar
bland annat teaterns föreställning ”Elvis” fulla hus över
hela landet. Pär Johansson är
nominerad för sina insatser

I JURYN. Karl-Johan
Persson, vd för H&M.
FOTO: JOEY ABRAITYTÉ

Skapar drömmar
Stiftelsen Min stora dag hjälper svårt sjuka barn att uppfylla sina önskedrömmar.
Varje år insjuknar hundratals
barn i Sverige i sjukdomar
med livshotande diagnoser.
Min stora dag ser till att ge
dessa barn någonting underbart att drömma om när
dagarna och behandlingarna
känns tuffa.
”Vi vill framhäva både små
och stora prestationer i olika
typer av miljöer och branscher”, säger Tom Lindahl.

I juryn sitter, förutom ovan
nämnda näringslivsprofiler,
även Maria Abrahamsson
(före detta ledarskribent på
Svenska Dagbladet), Angeles
Bermudez Svankvist (generaldirektör för Arbetsförmedlingen) och Renata Chlumska (inspiratör och bergsklättrare).
”Jag tror att många vill associeras med det som Tenzingpriset står för. När vi valde jury så svarade alla tillfrågade ja direkt vilket var
mycket glädjande”, säger
Tom Lindahl.
OSKAR GRIMLUND
oskar.grimlund@di.se
08-573 651 59
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BUENOS AIRES
På allas läppar
Traﬁkkaos. Alltmer utbred-

da demonstrationer i protest mot diverse företeelser
retar upp dem som behöver
ta sig fram i Buenos Aires.
I onsdags hölls fem stora
demonstrationer, av vilka en
spärrade av den viktigaste
trafikleden. Dessutom var
tunnelbanan stängd på
grund av strejk.

NEW YORK
ursprung, vilket gör glasskulturen högklassig. Välj
hemlagad glass. Det är svårt
att bli besviken.

Måste ses
Parisbesök. 122 konstverk

från Louvren visas på trottoarer och broar i stadsdelen La Boca. Visserligen
reproduktioner, men i samma storlek som
originalen.

Matnyttigt
Svalkande. En stor del av

argentinarna är av italienskt

Anders
Davidson
ad@di.se

På allas läppar
Hett. Mexicana Rosa på

61 Columbus Avenue, mitt
emot Metropolitanoperan,
serverar en fantastisk
guacamole. Den, och en
uppsättning förrätter, räcker
mer än väl som en komplett
middag.

Matnyttigt
Oväntat. Filmfestivalen The

Other Isarel visar bland
annat filmer om hur araber
och israeler lever och arbetar tillsammans. Faktiskt

BRYSSEL
en positiv bild av läget
i Mellanöstern.

Måste ses
Avgång. I journalistkretsar

är den stora händelsen att
CNN:s hyperpartiske Lou
Dobbs lämnar kanalen.
Hans dagliga hets mot invandringen blev för mycket
för CNN, som skryter med
det bästa politiska teamet
på tv.

Mikael
Törnwall
+54 11 527 254 57

mt@di.se

På allas läppar
President. Kungadömet

Belgien kan få en president.
Herman van Rompuy, i dag
premiärminister i det djupt
splittrade landet men okänd
utomlands, är hetaste namnet till den nya tunga posten
som ”EU-president”.

Matnyttigt
Järntillskott. La Quincaille-

rie, alltså järnaffären, är ett
säreget brasseri några kvarter från paradgatan Avenue
Louise. Inredningen är kvar

från en gammal butik,
modell större, och man sitter till bords mellan väggar
av utdragslådor för spik och
verktyg. Rue du Page 45.

Måste ses
Kinesiskt. Gå på teceremoni

i dynastibyggnaden på området Mont des Arts som har
gjorts om till ett kinesiskt
tehus. En del i den kinesiska
Europaliafestivalen i
Bryssel.

Tobias
Wikström
+1 203 434 50 68

tobias.wikstrom@di.se +46 8 573 652 75

