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Ungdommens kulturstipend 2017 
 

I år også kan vi glede oss over en verdig mottaker av Ungdommens kulturstipend. 

Stipendmottakeren er svært aktiv på et bredt område – for eksempel: 
 

- Deltaker ved en rekke kulturarrangementer 

- Stort talent innenfor musikk 

- Deltaker på UKM – Ungdommens Kulturmønstring – både lokalt og i 

fylkesmønstringen 

- Medarrangør og arrangør av UKM – Ung Kultur Møtes 

- Aktiv i Svalbard Turn som utøver, samt som hjelpetrener og trener i turn 
 

Årets stipendmottaker betegnes som reflektert og aktiv i ungdomsmiljøet i 

Longyearbyen. Mottakeren har vært nominert til «Drømmestipendet» av kulturskolen. 

Videre har mottakeren deltatt i det europeiske turnstevnet «Eurogym», samt ved flere 

kretsturnstevner og Nord-Norgemesterskap i turn.  
 

Mottakeren har også tilegnet seg god erfaring gjennom opptaksprøve for «Unge 

talenter».  
 

Stipendmottakeren har bodd på Svalbard hele sitt liv og har gått i kulturskolen siden 

femårsalderen - der undervisningen har vært disiplinene fiolin, fløyte, dans, sang og 

piano. Etter hvert som årene gikk ble sang hovedinstrumentet. Kandidaten er lys 

sopran og trives best i sjangeren pop, jazz, folketoner og viser. 
 

Videre har mottakeren vært vikar i piano og sang ved kulturskolen, samt tatt 

ekstravakter i Ungdomsklubben som ung arbeidstaker. 

 

I tillegg til å ha et stort talent innenfor musikk er mottakeren av årets kulturstipend en 

som ikke setter seg selv fremst. Utover å jobbe hardt innenfor egenutvikling i musikk 

brenner vedkommende først og fremst for at barn og ungdom skal ha gode 

fritidstilbud i Longyearbyen. 
 

Årets stipendmottaker er en person med stor bredde innenfor musikk og idrett og har 

gjort seg fortjent til utmerkelsen gjennom mange års utvikling i kulturskolen, og for sitt 

store engasjement og gode holdninger knyttet til musikk, idrett og kultur i 

Longyearbyen. 

 

Gratulerer med Ungdommens kulturstipend 2017,  

Vilde Klausen Markussen! 
 

(Diplom og blomster overrekkes) 

 

Longyearbyen, 17. mai 2017/ RZØ 

Lest opp av lokalstyreleder Arild Olsen 


