
Årets Medelpunkt!
Lördag 9 oktober är det åter dags för SKÅNSKA          
AKADEMIEN att dela ut priset Årets Medelpunkt i det 
som är Skånes mittpunkt eller om man så vill Mittelen, 
det vill säga Höör. 

I år tilldelas MARIANNE MÖRCK denna utmärkelse. 
Bland tidigare prismottagare kan nämnas Anne Lundberg, 
Eva Rydberg, Johan Wester, Jan Troell, Ewa-Gun Westford 
och Kalle Lind. 

Marianne Mörk, skådespelare, sångare, regissör, bosatt 
i Malmö, är en av landets mest uppskattade, respek-
terade och folkkära personligheter, och det gäller alla 
de områden där vi hör och ser henne – operascenen, 
teaterscenen, filmduken, TV-rutan, föreläsningssalen. 
Närmare presentation torde vara onödig och överflödig. 
Utrymmet här räcker helt enkelt inte till. Marianne Mörck 
är förvisso ständigt aktuell. För ungefär tre veckor sedan 
släppte hon sin självbiografiska bok, Som ett surr mellan 
brösten, skriven tillsammans med journalisten Stina Jofs 
– läs och begrunda den!

”Det är en stor ära för Skånska Akademien att få tilldela 
Marianne Mörck utmärkelsen Årets Medelpunkt.”

Martin Martinsson, Director Skånska Akademien

Prisceremonien den 9 oktober äger rum i kapellet på Stiftsgården Åkersberg i Höör, 
med start klockan 11:30 och varar till ca 12:45. Därefter blir det ett besök med 

fotografering på Skånes mittpunkt – Mittelen. 

Stjärnmusik!
Nadin Al Khaladi, sång, mandol, gitarr • Cassius Lambert, gitarr 

Nadin Al Khaladi, karismatisk artist och frontfigur i bejublade Malmöbandet Tarabband, 
har under stor del av sin uppväxt bott hos Marianne Mörck.

MEDVERKANDE VID PRISCEREMONIEN • Pelle Sundelin, Stiftsgårdschef, hälsar välkommen. Martin Martinsson, 
Director för Skånska Akademien, harangerar Marianne Mörck, samtalar med henne och överräcker priset. 
 
SMAKLIG SPIS • Efter prisceremonin har Åkersberg, med start kl.13:30, till försäljning HELGENS LUNCH som 
består av Confiterat anklår med potatisstomp, picklad höstsvamp, ristad rosenkål och sviskonsky (vegetariskt 
alternativ finns) samt kaffe & chokladpralin till det facila priset av 195 kr.

Boka bord senast 4 oktober kl. 12 per mejl: restaurangen@akersberg.se eller tel: 0413–55 91 00 (knappval 2.)

Välkomna!
Årets Medelpunkt arrangeras av Skånska Akademien 

i samarbete med Stiftsgården Åkersberg och med stöd av Höörs kommun 


