
Såstaholms pris till Höstsols minne 
Om priset 

 

Hos Såstaholm har du alltid huvudrollen. Hotellet var tidigare Höstsol och fungerade som tillflyktsort för äldre 
skådespelare i 60 år. Idag verkar Såstaholm med sin spännande historia som inspiration och utgångspunkt. Hotellet är 
ett av Sveriges ledande för både privatpersoner och företag, med konferensverksamhet i hela 23 möteslokaler för både 
små och stora grupper. Såstaholm är utvald av Svenska Möten, med fem av fem möjliga kronor i både konferens, samt 
hotell och restaurang kategorierna. Här finns 93 Art Deco-designade rum, en Chaîne des Rotisseurs-ansluten 
restaurang och ett prestigefyllt pris, Såstaholms pris till Höstsols minne, som delas ut till en ung scenkonsttalang 
årligen.  

 

 

 

Om scenkonstpriset ’Såstaholms pris till höstsols minne’ 

Såstaholms pris till Höstsols minne delas årligen ut till en ung scenkonstnär under 30 år, 
inom teater, dans eller opera. Pristagaren erhåller en summa om 50 000 kronor, det 
största priset som delas ut i Sverige, och prissumman ska användas till vidareutbildning 
eller för att genomföra individuella utvecklingsprojekt.   

Priset delas ut den 7/9 2008 på Såstaholm, av Tomas Bolme, skådespelare och ordförande i 
stiftelsen Höstsol, tillsammans med juryns ordförande Anna Carlson, skådespelerska och 
ordförande i Teaterförbundet.  
 
- Jag är stolt och glad över samarbetet med Såstaholm, som skapar intresse och knyter ihop vår 
historia med framtidens unga scenkonstnärer, säger Anna Carlson. 

Såstaholm, som tidigare hette Höstsol, var en tillflyktsort för pensionerade skådespelare. Det är 
till deras ära som priset delas ut, för att årligen främja en ung scenkonstnärs fortsatta arbete. 

- Vi har bestämt oss för att fortsätta arbeta i Höstsols anda för att hedra de skådespelare som 
kommit och gått genom åren. Såstaholm vill med priset verka för att främja unga scenkonstnärer 
i sin fortsatta utveckling. Vi är stolta över att kunna göra detta tillsammans med Teaterförbundet 
och vår namnkunniga jury, säger Ulrik Clemens von Döbeln, VD på Såstaholm.  

2008 års Jury består av: 
Anna Carlson, skådespelerska, ordförande Teaterförbundet  
Eric Sjöström, chef för Stockholms Kulturhus, tidigare vd på Folkoperan  
Birgitta Ström, dansproducent  
Leif Zern, kulturkritiker på Dagens Nyheter och författare 
 
2008 års pristagare:  
Josefin Ljungman 

Juryns motivering till 2008 års pristagare: 
Såstaholms stipendium till Höstsols minne ges 2008 till Josefin Ljungman för att hon med sin känslighet ger 
kropp och närvaro till Hedvigs och familjens Ekdahls tragedi i Thommy Berggrens uppsättning av Ibsens 
"Vildanden". 

 
För ytterligare information kontakta  
Ulrik Clemens von Döbeln, VD Såstaholm 0705-11 45 70  
 


