Delte ut årets kulturstipend
Årets kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere for 2014 ble torsdag 2. juli høytidlig delt ut til
dansekunstneren Silje Solheim Johnsen. Silje har bachelor fra Dance Theatre, Laban Conservatoire of
Contemporary Dance, London og skal høsten 2014 avslutte sin master i dansevitenskap ved NTNU.
Byrådsleder Øyvind Hilmarsen hadde æren av å overrekke blomster og stipendet på 25 000 kroner.
Begrunnelsen for utdeling av årets kulturstipend
Silje er en dansekunstner som har medvirket mye i samarbeidsprosjekter på tvers av sjangre og disipliner,
og er opptatt av at dans skal kunne oppleves på forskjellige arenaer og i forskjellige sammenhenger. I
tillegg har hun vært en av gründerne og pådriverne av InTuit Dansekompani, Tromsø.
Formidling til barn og unge er noe hun brenner for og har god erfaring både som verkstedholder og som
utøvende danser. Masteroppgaven hun er i gang med omhandler dansens rolle i skolen. Silje ønsker nå å
lage en soloforestilling som vil være en ny retning å utvikle seg i da hun til nå har hatt mest
samarbeidsprosjekter.
Johnsen mottok prisen som «Årets talent» for 2013 fra Intro Talent. I begrunnelsen heter det bl.a. at hun
ønsker å bli bedre og utvikle seg både som aktør og produsent. Dansearena Nord var også tilstede under
tildelingen og hadde følgende kommentar: -Personer som Silje er kjempeviktig for miljøet her oppe. Vi
trenger sånne som henne, og fremhevde Johnsens engasjement, kreativitet, og ikke minst evnen til å få
ting til å skje.
Med årets tildeling ønsker Byrådet å gi stipendet til en ung og talentfull dansekunstner som ønsker satse
på en profesjonell karriere. Med stipendet vil hun i oktober 2014 få avsluttet sin master i København.
Silje Solheim Johnsen er en lovende, interessant og viktig kulturnæringsaktør som vi gleder oss til å følge
videre i sin karriere.
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