
TALE 

UTDELING AV ARBEIDSSTIPEND FOR KUNSTNERE I TROMS 2020 

Ved fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto 8.12.2020 

Det arbeides for felles stipendordninger for Troms og Finnmark fylkeskommune 

fra 2021. Dette er siste året arbeidsstipend for kunstnere deles ut etter 

retningslinjer fra tidligere Troms.  

Arbeidsstipend for kunstnere i Troms har vært et årlig stipend, og har som formål 

å stimulere til utvikling av kunstnere som bor og virker i Troms.  

Arbeidsstipendet for kunstnere har vært delt ut siden 1995, og rullert mellom 

kunstuttrykkene. I 2020 deles stipendet ut innen fagområdet scenekunst.  

Stipendet er på 100 000 kroner. 

Innen fristen var det kommet inn hele 21 søkere fra et bredt scenekunstfelt. 

En fagjury med bred og komplementær faglig kompetanse på feltet, ble satt ned 

for å vurdere kandidatene.  

Representantene dekker både danse – og teaterfaget gjennom sin organisasjon 

eller institusjon. Fagjuryen har bestått av  

 daglig leder i Dansearena Nord, Susanne Nielsen Næss 

 kunstnerisk leder i Figurteateret i Nordland, Preben Faye-Schjøll 

 seksjonsleder i seksjon kunst –og kulturutvikling i Troms og Finnmark 

fylkeskommune, Eirin Gjelsås 

Før overrekkelsen vil jeg lese fagjuryens begrunnelse: 

Fagjuryen ønsker å påpeke at det var særdeles mange og gode søkere i år. Det 

viser at utviklinga innen scenekunstfeltet i nord de senere årene har vært svært 

positiv, og det er høy kvalitet både fra de nye og de etablerte scenekunstnerne.   

Søknadene speiler også en bredde innen scenekunsten i nord i dag; 

dans, performance, teater, stand up, aktivistisk og politisk teater og fortellerteater 

er blant uttrykksformene, og mange jobber på tvers av sjangre og uttrykk i sine 

kunstnerskap.   

Fagjuryen bemerker et påfallende antall gode danseprosjekter blant årets søkere, 

og har lagt vekt på egenskaper som nysgjerrighet, mot og potensiale for 

kunstnerisk utvikling i kandidatens kunstnerskap.  

 



Kunstneren viser et kunstnerisk mot i prosjektene som er tydelig beskrevet i 

søknaden, og som fremstår meget spennende.  

Prosjektene løfter opp tematikk som kan være vanskelig å snakke om, og bruker 

scenekunsten som et viktig verktøy for å belyse samfunnstrukturer i endring.   

Kunstneren bygger sine prosjekter på en bred kunstfaglig basis, sammen med en 

nysgjerrighet og evne til refleksjon. Det gir kunstneren et interessant spenn å 

jobbe i, gjennom en akademisk og teoretisk tilnærming til kunsten.   

Kunstneren står støtt i sin kunstneriske visjon, og har de senere årene bygd på sin 

opprinnelige dansefaglige bakgrunn, med studier i kjønnsforskning og master 

innen visuell kunst.   

Fagjuryen vektlegger betydninga av at stipendet bidrar til å løfte fram en ung 

kunstner på full fart inn i en ny fase av sitt kunstnerskap, hvor stipendet kan gi 

kandidaten den utløsende muligheten, til å utforske og utvikle videre koblinga 

mellom forskninga og dansen inn i nye kunstneriske prosjekter.  

 Fagjuryen er sikker på at kandidaten vil berike scenekunsten i nord, med 

spennende og nyskapende prosjekter i framtida, som både vil overraske og 

utfordre sitt publikum 

Arbeidsstipendet for kunstnere i Troms 2020 tildeles dansekunstner og 

koreograf Mari Ane Bø 

 


