CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARLNIELSENS LEGATET UDDELER
TALENTPRISER
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatet uddeler
talentpriser til 20 unge musikere, komponister og
billedhuggere på Carl Nielsens fødselsdag d. 9 juni.

Ægteparret Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsen var to af de største skikkelser i Danmarks
musik- og billedhuggerverden. Carl Nielsen var komponist og hans musik har haft betydelig
indflydelse på de følgende generationer af danske komponister og musikere. Anne Marie CarlNielsen var en af Danmarkshistoriens mest betydningsfulde billedhuggere, hvis monumentale
værker ses overalt i landet.
Kunstnernes to døtre oprettede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, der siden
2016 hvert år på Carl Nielsens fødselsdag d. 9. juni har uddelt legatets Talentpriser til en række
lovende talenter indenfor musik og billedkunst. Prisen på 100.000 kr tildeles som en
anerkendelse af kunstnernes talent og som opbakning og støtte til den enkelte kunstners
fremtidige arbejde.
Legatets bestyrelse har i år tildelt 10 talentpriser til yngre danske billedhuggere, som alle
arbejder ihærdigt med udvikle den tredimensionelle kunst i nye retninger. En af dem er
billedkunstner Esben Weile Kjær, der bor og arbejder i København. Hans arbejde tager form
som skulptur, collager, video og performance og trækker på popkulturens historie og popmusik
i en undersøgelse af temaer som nostalgi, autenticitet og generationel ængstelighed.
Talentprismodtager billedkunstner Esben Weile:
‘Jeg er meget taknemmelig og beæret over at modtage Carl og Anne Marie Carl-Nielsen
Legatets Talenpris. Som nyuddannet billedkunstner er det ekstremt motiverende og
nødvendigt med opbakning for at kunne arbejde. Legatet gør, at jeg kan fordybe mig i mit
arbejde et godt stykke tid uden at skulle bekymre mig for meget. Det betyder meget for mig at
få dette skulderklap.’
Også 5 musikere og 5 komponister modtager talentpriser i år. Flere af dem er allerede godt på
vej i deres karriere, således også den unge opera- og orkesterdirigent Magnus Larsson, der i
sæson 2022-23 kan opleves som dirigent ved koncerter med flere af de danske symfoniorkestre.
‘Det er et generøst, anerkendende skulderklap af mit virke som dirigent, der giver mig styrke
og medvind til at udforske endnu mere af det, jeg brænder for. Prisen åbner op for nogle
muligheder, der nu kan realiseres og det er jeg meget glad og beæret over. Tak!’
Magnus Larsson, dirigent

Prisoverrækkelsen finder sted torsdag d. 9. juni kl 11 på Den Frie Udstillingsbygning ved et
lukket arrangement.

OBS! NAVNENE PÅ PRISMODTAGERNE MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES D. 9. JUNI
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TALENTPRISMODTAGERE 2022
Billedhuggere:
Astrid Specht Seeberg
Anonym Kunstner
Oscar Yran
Mikkel Carlsen
Anna Walther
Martin Brandt Hansen
Esben Weile Kjær
Tora Schultz
Lotte Lind
Asta Lynge
Musikere:
Louise McClelland Jacobsen, sanger
Magnus Larsson, dirigent
Thera Ortved, violinist
Mathilde Qvist, kontrabassist
Katrin Mathiesen, klarinettist
Komponister:
Jenny Rossander (Lydmor)
Mai Ane Pil Siedentopp
Cecilie Sadolin
Ani Bigum Kampe
Sophia Sagaradze

OM LEGATET
Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller
og Anne Marie Telmanyi, stiftede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat til minde om
deres forældre.
Fonden ejer 2/3 af kunstnerrettighederne efter Carl Nielsen og alle rettigheder efter Anne Marie CarlNielsen. Fondens kapital er fortrinsvis tilvejebragt fra indtægter hidrørende fra kunstnerrettighederne
og uddeler i dag Danmarks største hæderspris til danske kunstnere. Hvert andet år tildeles legatets
hæderspris på skift til musikere/komponister og billedhuggere. Hædersprisen er den største
enkeltstående kulturpris i Danmark. Udover æren hædres hver kunstner med 750.000 kr.
Hædersprisen til komponister og musikere blev første gang uddelt i 1959 og til billedhuggere i 1960.
Den gang var der kun én pris, der beløb sig til 15.000 kr. Siden er såvel antallet af hæderspriser som
beløbet øget betragteligt, så det nu er muligt hvert år at hædre ikke bare én men en række af de
bedste danske musikere, komponister og billedhuggere.
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I tillæg til hæderspriserne uddeler bestyrelsen et antal mindre priser á kr. 100.000 hvert år på Carl
Nielsens fødselsdag den 9. juni til unge talenter under 35 år, fordelt blandt kunstarterne musikere,
komponister og billedhuggere.
Herudover støtter fonden løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen
og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

YDERLIGERE INFO
For pressebilleder kontakt:
Mia Nielsen / Mail: mianielsen@gmail.com
For yderligere information kontakt:
Projektleder Vibeke Zimling / Mail: carlnielsenlegatet@gmail.com
Find Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet på:
Hjemmeside: http://www.nielsen-legat.dk
Facebook: https://www.facebook.com/Carl-Nielsen-og-Anne-Marie-Carl-Nielsen-Legatet100398014656532
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