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Musikförläggarnas stipendium till Panda da Panda 

Låtskrivaren och artisten Panda da Panda fick i samband med galan Musikförläggarnas 

Pris motta ett stipendium om 25 000 kr. Priset delas årligen ut av Musikförläggarna och 

syftar till att uppmärksamma en ung låtskrivartalang i början av karriären.  

– Han är dubstepens Bombi Bitt och har en sällsynt förmåga att varva fest med smärta och 

passionerad kärlek i sin småskeva, hemmafixade pop. Det är också intressant hur han, trots 

många och hängivna internetfans, ännu inte har något riktigt ”hem” i media, säger Per 

Sinding-Larsen, som tillsammans med musikredaktören Karin Gunnarsson sitter i 

stipendiejuryn.  

Panda da Panda, eller Thibo Girardon som han egentligen heter, har skapat och producerat 

musik på egen hand sedan han var femton år. Han gör även sina egna musikvideos.  

– Jag gör allt själv. Jag tycker om att filma, klippa, teckna och måla och tycker att man ska 

värna om sina talanger och nöjen. Det är kanske det som byggt lite av hajpen omkring mig, 

om man lyssnar och ser på mig är det bara jag. Alltihop. Panda da Panda är Thibo Girardon, 

ingen annan, och det känns skönt, säger han i en intervju med tidningen Skånskan.  

Musikförläggarnas stipendium delas årligen ut av Musikförläggarna och går till en ny, ung 

låtskrivartalang i början av karriären men som ändå har fått ett visst renommé. Det kan 

antingen vara en låtskrivare som skriver musik till andra, en låtskrivare som verkar som 

soloartist eller en eller flera låtskrivare som ingår i en grupp.    

För mer information kontakta: 

Johan Malmberg, kommunikationsansvarig, Musikförläggarna 

08 – 783 88 60 

johan.malmberg@musikforlaggarna.se 

Om Musikförläggarna 

Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver 

Musikförläggarna viktiga branschfrågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig 

musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens 

funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter.  

Se www.musikforlaggarna.se 
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