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Barnens eget Trolldiplom 2017 tilldelas
dansaren och pedagogen Usha
Balasundaram

Barnens eget Trolldiplom 2017 tilldelas dansaren och pedagoge Usha Balasundaram som
genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara
förtrollad

Usha Balasundaram utbildades vid den världsberömda dansskolan Kalakshetra i Chennai, Indien.
Här fördjupade hon sig bland annat Bharathanatyam, en av Indiens äldsta och mest betydande
danstraditioner, en form av dans som hon också har utvecklat vidare. Som färdig dansare och danslärare
inledde hon ett samarbete med den välkände koreorafen Chandralekha, och kom att ingå i hennes
dansgrupp. 1997 flyttade Usha till Sverige och startade dansskolan Saraswathy Kalakendra
Institution of Fine Arts som hon personligen är ledare för.

Usha är även danslärare i Kulturskolan Stockholm och Kulturskolan Huddinge, och samarbetar
dessutom med bland annat Musikaliska och Länsmusiken Stockholm med olika dansföreställningar.
Genom dessa insatser har många barn och unga funnit glädjen i att möta och uttrycka sig genom dans,
musik och rörelse.

Usha säger själv: ” Dans och musik har alltid varit min passion, och jag gläds över möjligheten att
sprida kunskap om och inspiration för den indiska danstraditionen till barn och unga i Sverige!”



Barnens eget Trolldiplom

Ett barnbibliotek ska vara en förtrollad plats för barnen, och ge barn en förtrollning att bära med sig hela
livet! Inför invigningen av Barnens eget bibliotek i Stenhamra 2008 inrättades därför hedersutmärkelsen
Barnens eget Trolldiplom som sedan dess årligen delas ut till en person som genom sin konstnärliga
gärning gör barnens värld förtrollad.

Tidigare mottagare av Trolldiplomet har varit Georg Riedel (2008), Lennart Hellsing (2009),
Stina Wirsén (2010), Barbro Lindgren (2011), Eva Funck (2012), Suzanne Osten (2013)
Stig Holm (2014) Gunilla Bergström (2015) Ilon Wikland (2016). Trolldiplomet, som är
personligt utformat och handritat av konstnären och författaren Stina Wirsén, delas ut i samband med
det årliga firandet av Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

2 april firar vi bibliotekets födelsedag, och då överlämnar ordföranden i Kultur och Fritidsnämnden i
Ekerö Kommun Sivert Åkerljung Barnens eget Trolldiplom 2017 till dansaren och pedagogen Usha
Balasundaram! Överlämnandet sker kl 13 på Barnens eget bibliotek i Stenhamra, Herman Palms Plan,
Stenhamra.
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