Ungdommens kulturstipend - Bakgrunn og statutter
Ungdommens kulturstipend skal i kveld deles ut for 9. 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
Ivan Marchenko
Inger-Johanne K. Mørk
Ingrid Brenli
Marlene Mellum

Ungdommens kulturstipend 2013 – Begrunnelse
Ungdommens kulturstipend i 2013 går til en veldig aktiv person innenfor flere forskjellige
områder. Stipendmottakeren har vokst opp i Longyearbyen og har i tillegg til selv å være
utøver også vært instruktør og medhjelper på treninger, forestillinger og reiser. På denne
måten har mottakeren vært en stor inspirasjonskilde for Longyearbyens mange barn og unge
i en årrekke.
Årets stipendmottaker har på ett av sine aktivitetsområder drevet banebrytende aktiviteter –
ja, blant annet oppunder lyskasterne på Huset og her i kulturhuset. Personen som omtales
har utmerket seg spesielt i tissues som sirkusutøver. Sirkusinteressen ble vakt allerede som
femåring! I tillegg til å være sirkusutøver har stipendmottakeren vært aktiv innenfor turn og
har deltatt på Eurogym, turnstevner på fastlandet og ikke minst deltatt i flere forestillinger i
Ungdommens Kulturmønstring og forestillinger med Sirkus Svalnardo.

Personen har blant annet også deltatt som danser og akrobat i forestillingen Ung Polar Eufori
og medvirket også ved markeringen av Svalbard Miljøvernfonds 5-årsjubileum i fjor.
I en aktivitet som utføres i høyden er sikkerhet viktig og mottakeren fremheves som en
pålitelig utøver der sikkerhetstenkning står i fokus – det tas ingen sjanser. Stipendmottakeren
karakteriseres videre som en spektakulær underholdningsartist med imponerende triks og
kunster.
Personen som beskrives er en jente – og har som nevnt innledningsvis vært en stor
inspirasjonskilde for barn og unge og det fremheves i den sammenheng at hun de siste ti
årene har vært instruktør. Hennes bidrag som instruktør har bidratt til at sirkusaktiviteten
fortsatt er liv laga i Longyearbyen.
Stipendmottakeren omtales også som en veldig snill og ydmyk jente som har bidratt til å
løfte fram mange unge akrobater her hos oss i Longyearbyen, og det er med stor glede at vi
i måneden hun fyller 18 år kan tildele Ungdommens kulturstipend 2013 til
Ida Sigernes!
Gratulerer og velkommen fram for å motta litografi & diplom samt blomster.
Longyearbyen, 17. mai 2013 / RZØ
Lest opp av lokalstyreleder Christin Kristoffersen
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