Fredag den 19 februari 2021

PRESSMEDDELAND
FRÅN GOTLANDS GILLE I STOCKHOL

Gotlands Gilles kulturpris 2021 tilldelas
Länsteaterns chef Thomas Sundströ
Alltsedan 1966 har Gotlands Gille i Stockholm delat ut ett kulturpris vart femte år. Det ska ”utgöra en
utmärkelse för framstående insats inom kulturell verksamhet med anknytning till Gotland”. Förutom
ett förtjänsttecken får mottagaren en prissumma på 30 000 kronor
Detta kulturpris tilldelas i år Thomas Sundström, teaterchef på Länsteatern på Gotland sedan 2011
Motiveringen är att Thomas Sundström mycket aktivt och skickligt har lett Länsteaterns ambitiösa
verksamhet med en rad föreställningar, pjäser och musikaler av mycket varierande slag. Dessa har
framförts på teatern i Visby och på en rad andra platser runt ön, vilket haft stor betydelse för att sprida
scen- och musikkultur till gutar i alla åldrar och socknar. Uppsättningarna har genomgående haft
gotländska teman och inslag.
I denna verksamhet har Thomas Sundström varit en engagerad, mångsidig och uppskattad teaterchef
med stor konstnärlig bredd. Han har skrivit och bearbetat manus, samlat idéer, bidragit med musik och
lett verksamheten i en teaterensemble som med små resurser ofta lockat en stor publik. Han har även
ryckt in med allehanda praktiska göromål. Han har också inspirerat unga gotländska förmågor som
utvecklats inom scenkonsten och gått vidare till större scener på fastlandet och utomlan
Thomas Sundström är född 1958. Han är uppvuxen i Visby och tillbringade därefter många år i
Stockholms scenkonstliv innan han återvände till Gotland för att ta över som länsteaterchef 2011
Gotlands Gille i Stockholm är en sällskapsförening som bildades 1856
För frågor och kommentarer hänvisas i första hand till Gillets ordförande Jan Ulinder,
telefon 070-576 16 06, e-postadress mail@janulinder.se
Tidigare mottagare av Gotlands Gilles kulturpris är
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1966: Herbert Gustavsson, språkforskare med många verk om gutamåle
1971: Bengt Pettersson, växtgeogra sk forskare, specialist på gotländsk ora, botanisk upptäckar
1976: David Ahlqvist, konstnär och författar
1981: Erik Olsson, mångsysslande målarkonstnär och kyrkokonservato
1986: Karin och Gunnar Svahnstr m, historiska forskare och författare med stor betydelse för Fornsalen. Han
var även landsantikvarie
1991: Svante Pettersson, spelman och kompositö
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1996: Allan Nilsson, revyartist och musike
2001: Erik W. Ohlsson, kulturhistorisk författare, hembygdsforskare, bland annat om gotländska änga
2006: Anders Mattsson, specialist på gutnisk idrottshistori
2011: Gun Westholm, medeltidshistorisk forskare och författare, med en central roll på Fornsale
2016: Maj-Gun Blomberg och Anders Lundkvist, Bungemuseet

