
Mind blev Årets Känslovisionär! 
 
Under världens första Känslogala som gick av stapeln på Palladium i Malmö, 24 november, 
utsågs Mind till Årets Känslovisionär 2020.  
Motiveringen löd:  

Under ett år där ofrivillig ensamhet har drabbat fler än 
någonsin har den nominerade hittat nya vägar att nå de mest 
utsatta, varje dag, dygnet runt! Ett samtal i taget har de fortsatt 
flytta gränser för vem som kan och får hjälpa i en svår 
situation. Med hjälp av frivilliga medmänniskor skapar de tid 
och rum för de allra svåraste känslorna.  
Priset för Årets Känslovisionär 2020 går till MIND. 

 
Priset, utöver äran, är den målning som skapades på scen under galakvällen av konstnären 
Martin Severinson. 
 – Vi har märkt ett stort intresse av att lyfta känslornas betydelse, vilket visar att ämnet är 
angeläget, säger Cissi Glave, producent för arrangemanget Känslogalan 2020.  
 
Trots att tekniken inte var helt med under sändningen filmades galan i sin helhet och finns 
tillgänglig via hemsidan känslogalan.se. 
Med målsättningen att bli ett årligt återkommande evenemang fortsätter man nu arbete och 
välkomnar sponsorer och samarbetspartners för att möjliggöra Känslogalan 2021. Då hoppas 
de ta revansch och för genomföra galan med publik. 
 
Nomineringar har strömmat in på hemsidan känslogalan.se. Juryn som utsåg vinnaren 
bestod av: Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso-och sjukvårdsforskning, Marco 
Vega, sexualupplysare, utbildare och föreläsare, Olof Samuelsson, kurator på Studenthälsan 
vid Malmö universitet, Momo Mörk Shingai, musiker och poet, Eva Hartman, 
verksamhetsutvecklare, ABF Skåne, Simon Kyaga, överläkare i psykiatri.  
 
 
För mer information, kontakta Cissi Glave, producent tel +46 708-48 63 02 eller mail 
cissi@kanslogalan.com Läs mer på www.känslogalan.se där hittar du också ytterligare 
pressmaterial och bilder från galakvällen.  
 
Känslogalan 2020 arrangerades av ABF, Malmö och Arvsfondsprojektet Säg det – Sen gör det och med stöd 
från Region Skåne. Galan blir också verklighet genom samarbetspartners som Inkluderingslabbet, Fontänhuset 
Malmö, Lunds Fontänhus, Musik i Syd, Palladium Malmö, Community Works Malmö samt med sponsormedel 
från Svenska Kyrkan, Henning Persson Förvaltnings AB, Lilla Ostaffären med flera.  


