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Ludvig Strigeuss, it-arkittekten baakom Spotify, Sv
veriges R
Radios Biibi
hammars tränarre Johan
n Wallbberg occh
Rödöö, Theresse Alsh
N
är nominerade till Tenzingpr
T
riset 2011
1
manusfförfattarenn Calle Norlén
t vägledare som gör presstationer möjjliga. De nom
minerade för 22011 års priss är
Tenzingpriiset delas ut till
Ludvig Stiggeus – it-ark
kitekten bakom Spotify, Biibi Rödöö - programchef
p
för sommar i P1 som und
der
åren lyft ssommar i P1 till nya hö
öjder, Johan
n Wallberg – tränare occh mannen bbakom Therrese
Alshammaars framgångaar och Calle NorlénN
manu
usförfattaren
n som står bakom otaliga sscensuccéer.
Pristagaren mottar 100 0000 kronor. Priset delas ut i S
Stockholm deen 23 novembeer.
Informatioon om de nom
minerade:
kitekten bako
om Spotify.
Ludvig Strrigeus – it-ark
När man lääser om musikktjänsten Spottifys makalösaa segertåg över världen är det oftast
de båda gruundarna – Maartin Lorentzo
on och Danieel Ek – som får
f ljus på sig
g. Men få
känner till upphovsmannnen bakom Sp
potifys unika mjukvara, Lu
udvig Strigeu
us, som är
personen soom gjorde dett möjligt. Hössten 2006 börj
rjade Ludvig jobba
j
med Sp
potifyidén
efter att gruundarna hört talas
t
om Ludv
vig och hans vvärldsberömdaa nedladdning
gsprogram
µTorrent. E
Efter ungefärr en månad var Ludvig ffärdig med den
d
första an
nvändbara
versionen aav Spotifykliennten. Ludvig är
ä nominerad för sin prestattion kring skaapandet av
den unika mjukvaran bakom Spotify som iidag är värrldens mest använda
musikstream
mingprogram och har över 10 miljoner annvändare i nio
o länder.
ducent på Sveriges Radio..
Bibi Rödööö – Radioprod
Bibi Rödöö är nominerad tiill Tenzingpriiset 2011 då hon
B
h som proggramchef för det
poopulära radio
oprogrammet Sommar i P1 skapar möjligheter för intressaanta
m
människor,
med olika bakgrrund och erfaarenheter, att öppna
ö
upp sigg och presenttera
siig för svenskaa folket i ett forum och på
p ett sätt som
m inte är derras hemmaareena.
G
Genom
vägledn
ning och uppm
muntran får hon
h sommarprratarna att berrätta historier om
siitt liv som fängslar och beröör miljontals lyssnare - år effter år.

Johan Walllberg - Therese Alshamm
mars tränare.
Johan Wallbberg är Theresse Alshammarrs tränare sedaan åtta år. Han
n tävlingssimmade sjjälv i lagkappp i OS i Atllanta 1996 occh OS i Syd
dney 2000. Hans
tränarkarriäär med Theresse Alshammar inleddes 20003. Han har lagt upp hennes
program, fiinslipat hennees teknik och motiverat heenne till att göra
g
den daglliga
träningen tiill glädje. ”Haan har gett mig
m frihet undeer ansvar” säg
ger Therese som
s
har samlat ppå sig 71 gulld, silver och brons från OS
S, VM och EM
E vilket är flest
f
medaljer avv alla i Europaa. Johan är nominerad för aatt väglett och tränat den red
dan
framgångsriika elitsimmerrskan Theresee Alshammar aatt nå ännu hö
ögre mål.
Calle Norléén – En av Sveriges
S
främ
msta manusförrfattare.
Calle Norlén ärr en av S
Sveriges messt eftertraktaade krönikörrer, pjäs- och
o
musikkalöversättare samt manus- och sångtextfförfattare. I öv
ver två decennnier har han varit
inblanndad som texttförfattare i ottaliga scenpro
oduktioner och
h teveshower. Han är den som
s
gör enn pjäs till succé. Calle är nnominerad för hans talang att
a få skådespeelare och artisster
att nåå sin fulla poteential genom vvälarbetade manus
m
som pub
bliken uppskaattar och som går
rakt inn i hjärtat.

Juryn 20111:
Karl-Johan Persson VD och koncernchef H&
&M, Angeless Bermudez Svankvist, Generaldirek
ktör
Arbetsförm
medlingen, Rennata Chlumsk
ka, Äventyraree Maria Abraahamsson, Rik
ksdagsledamoot och journallist,
Johan Skogglund, VD ochh koncerncheff JM, Tom Linndahl, VD Ten
nzing samt 20
010 års pristaggare Kaj Mick
kos,
Professor i IInnovationsteeknik.

Bakgrund
Bakom varj
rje betydande framgång fin
nns en vägleddande person
n. Någon som
m borde uppm
märksammas och
o
uppmuntrass. Tenzingpriset® instiftadees 2009 för attt belöna de väägledare som finns
f
bakom een stor prestattion
och gör denn möjlig. Tennzingpriset haar inspirerats aav sherpan Tenzing
T
Norgaay som gjordee det möjligt för
Edmund Hiillary att förstt i världen beestiga Mount E
Everest 1953. Hillary blev
v världsberöm
md men hade inte
i
lyckats utann sin vägledarre. Tenzing ko
ommer för eviigt associeras som den vikttiga personen i bakgrunden
n av
Hillarys uniika prestation..
Pristagaren utses av Tenzzingprisets jurry och offentliiggörs den 23 november 2011 under utdeelningsceremo
onin
och via presssmeddelandeen samt Tenzin
ngprisets webbbplats.
www.tenzingp
priset.se
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