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Stenastiftelsen finansierar besök av gästläraren Ross Daly på Högskolan för
scen och musik
Under en treårsperiod finansierar Stenastiftelsen tre tongivande konstnärer för insatser som
gästlärare vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Det så kallade Artist in residenceprogrammet inleddes i våras med skådespelaren David Dencik och den 14-16 november var det
dags för den andra gästläraren, multiinstrumentalisten Ross Daly.

Ross Daly är virtuos på flera instrument från östra medelhavsregionen och Asien, bland annat
kretensisk lyra, afghansk rabab, oud, saz och tanbur. Under sitt första besök i Göteborg arbetade han
med världsmusik- och improvisationsstudenterna. Ytterligare minst två längre arbetsperioder i
Göteborg är planerade under de kommande två åren.
”Ross Daly är en stark inspirationskälla för musiker runt om i världen
och han ger våra studenter existentiella perspektiv på hur de kan tänka
som musiker och konstnärer”, säger Jonas Simonson, programansvarig
för världsmusikutbildningarna.
”Vi är glada att kunna bidra till att studenterna har fått möjlighet att
träffa och inspireras av den världskände musikern Ross Daly.
Förhoppningsvis innebär det också att Högskolan för scen och musik
stärks som en attraktiv och internationellt erkänd
utbildningsinstitution”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Läs mer här:
https://hsm.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//multiinstrumentalisten-ross-daly-ny-gastlararepa-hogskolan-for-scen-och-musik.cid1594094
Intervju med Ross Daly finns på vår hemsida: http://www.stenastiftelsen.se/en-pratstund-med-rossdaly/
Länk till Ross Daly på Spotify: https://open.spotify.com/artist/4lXaJfV3FszfZfyf1ZOXOc
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Om David Denciks besök tidigare i vår
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Intervju: http://www.stenastiftelsen.se/intervju-med-skadespelaren-david-dencik/
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Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag.
Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen
främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första
donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett
centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Hittills t o m år 2018 har beslut fattats om
utdelning av ca 410 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, bl a totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom
kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se
Om Högskolan för scen och musik (HSM) vid Göteborgs universitet
Högskolan för scen och musik utbildar musiker inom många genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater,
musikalartister och platsspecifika scenkonstnärer, operasångare och skådespelare. Med det har HSM en unik bredd bland
konstnärliga högskolor i Sverige och unika möjligheter att samarbeta över genregränser. De drygt 150 lärarna är ofta
verksamma vid flera olika utbildningar liksom de många gästlärare som besöker HSM under kortare eller längre perioder.
Antalet studenter är knappt 600. HSM leds av prefekten Petra Frank. HSM är en av tre institutioner inom den Konstnärliga
fakulteten vid Göteborgs universitet. Tillsammans med fakulteten bedriver vi forskarutbildning och forskning inom flera
olika fält. Läs mer: www.hsm.gu.se

