Ungdommens kulturstipend
Bakgrunn og statutter
Ungdommens kulturstipend skal i kveld deles ut for sjette gang.
Juryen for ungdommens kulturstipend består av styret i Kultur- og
fritidsforetaket. De vurderer de innsendte kandidatforslagene og avgjør
hvem som skal motta ungdommens kulturstipend ut i fra vedtatte
statutter.
Jeg siterer de viktigste statuttene:
 Kulturstipendet til ungdom er opprettet for å påskjønne talentfulle
og målbevisste ungdommer med ambisiøse holdninger til egen
utøvelse.
 Kulturstipendet skal bidra til å stimulere utøvende eller skapende
ungdom til å fortsette med aktivitetene de driver med.
 Stipendet skal assosieres med bredde og både idretts- og
kulturutøvere kvalifiserer som mottakere/stipendiat.
 Kulturstipendet kan gå til en gruppe eller til enkeltpersoner.
Stipendet er på 10 000 kroner, i tillegg får stipendmottakeren også et
trykk laget av Olaf Storø. Trykket med tittelen ”Det er dokker som drar”,
viser et hundespann i karakteristisk svalbardnatur. Storø har fortalt at
bakgrunnen for valg av motiv er symbolsk; slik som et hundespann hele
tiden drar framover, er også ungdommen med på å vise vei framover og
å sprenge grenser.
Tidligere har kulturstipendet blitt delt ut til bandet Frozen Fire,
Svalnardojentan, Simen Henriksen, Marianne Bøe og Ivan Marchenko.

Begrunnelse
Kulturstipendet 2010 går til en person som har i løpet av få år utviklet
seg og vokst som aktør på scenen – både som sanger og skuespiller.
Personen har vist sitt talent gjennom Ungdommens Kulturmønstring,
opptredener på julekonserter, 17. mai, og forskjellige andre anledninger.
Ved fjorårets TV-aksjon var stipendmottakeren en av pådriverne bak
solidaritetsforestillingen ”Skal vi handle?”, der mottakeren bidro med
bearbeiding av tekst, og opptrådte på scenen. Det fremheves særlig at
vedkommende er flink til å inspirere og inkludere andre ungdommer, og
er ei ja-jente. Som aktør på årets solfestrevy var hun et friskt og positivt
tilskudd til revylaget.
Stipendet tildeles denne personen for å stimulere til videreutvikling og
fortsatt utøvelse av sine talenter.
Ungdommens kulturstipend 2010 går til Inger-Johanne Kolborg Mørk!
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