
 

 
 

Kulturstipend – Ungdom 
 

Ungdommens kulturstipend skal i kveld deles ut for 7. 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 og Inger-Johanne K. Mørk.  
 
Begrunnelse 
 

Kulturstipendet i 2011 går til en person som har vist seg som en talentfull og engasjert utøver 
innen sang, musikk og scenekunst.  
 
Årets stipendmottaker har ved flere anledninger opptrådt på scenen i Longyearbyen og i 
Barentsburg.  
 
Stipendmottakeren har vært til inspirasjon for yngre krefter i Longyearbyen, og har således 
vært med å motivere og hente frem nye talenter. Vi som har fulgt personen gjennom noen år 
har opplevd utøverens store vilje til å hele tiden ville prestere, til å prøve nye sjangre og 
arenaer, for å oppnå erfaring og allsidighet. 
 
Stipendmottakeren har lenge hatt en drøm om å leve av musikken, det har vært en sterk 
drivkraft. De av oss som opplevde å høre utøveren på scenen under flere jazzvorspiel under 
Polarjazz la vi merke til utviklingen som har vært de siste årene.  
 
Utøveren har flyttet til fastlandet for å fortsette utviklingen av sitt sang- og skuespillertalent og 
går nå i 2. klasse på teaterlinja ved Røyken videregående Steinerskole.  
 
Stipendmottakeren er ”en av våre”, selv om HUN for tiden er skoleelev på fastlandet. Hun er 
allikevel, og vil fortsatt være, en bidragsyter i Longyearbyens kulturliv.  
 
Årets tildeling går altså til en person som har gjort seg bemerket både i Longyearbyen og på 
fastlandet. Gjennom sin vilje til stadig å utvikle seg, sitt sangtalent og som en 
inspirasjonskilde for de yngre representerer hun Svalbardungdommen på en fin måte.  
Stipendet tildeles for å stimulere til videreutvikling og fortsatt utøvelse.  
 
Kulturstipend for ungdom 2011 går til Ingrid Brenli. 


