Levanger kommune – Priser og stipend 2010

Kulturkomiteens begrunnelse for innstillingen til priskandidater
2010

Kulturprisen 2010
Mange gode kandidater er foreslått til året priser. Komiteen er glad for det
engasjementet Levangers befolkning viser ved å sende inn gode forslag på kandidater.
Kulturpriskomiteen består også i år av Heidi Flaten, Kjell Bullen og Britt Tønne Haugan
(leder). Vi har kommet fram til følgende kandidater, alle kandidatene følger kravene til
retningslinjene for prisene.
Kulturprisen 2010 tildeles Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo.
Kulturpriskomiteen innstiller enstemmig på å tildele Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo
kulturprisen for 2010. Levangers “grand old man” og hilsegatens far har gjennom sitt
mangeårige engasjement for byen vår markert seg som en verdig prisvinner. Asbjørn
Douglas Kjeldaas Eklo har blitt foreslått til priskandidat tidligere av ulike personer som
representerer et bredt lag av befolkningen.
Komiteens begrunnelse:
Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo har gjennom en mannsalder gjort en
beundringsverdig innsats innenfor kulturlivet i Levanger. Vi nevner:
•

“En historiebok om Levanger”, foreløpig i fem bind.

•

Flere bøker som belyser historisk og arkitektonisk bakgrunn for bygninger i
Levanger sentrum. Det er sagt om disse bøkene at det unike ved de er at en
lokalhistoriker “så til de grader” har gått systematisk frem med å kartlegge hvert
eneste hus i en småby. Ikke nok med det han forteller hvem som har bodd der.
Hva de jobbet med samtidig som han avsetter plass til en god historie.

•

Utallige artikler i aviser og andre medier om emner av lokalhistorisk interesse.

•

Initiativtaker til reisingen av bautasteinen ved Levanger kirke, til minne om lokale
falne i den andre verdenskrig. Dette er et utmerket eksempel på og som viser
hans evne og særtrekk ved å ikke gi seg når han har bestemt seg for et prosjekt.
I begynnelsen var det liten respons i lokalmiljøet for å være med på finansieringen
av en slik minnebauta. Det resulterte i at Eklo samlet inn penger fra
enkeltpersoner, organisasjoner og nærtingsliv i flere år for å få reist denne
minnebautasteinen.

•

Hans store engasjement i forbindelse med Sejersteds park.

•

Han er en ivrig debattant og forsvarer Levangers ve og vel i lokalpressen.

•

Han hadde gjennom en årrekke en artikkelserie i Levanger Avisa under tittelen
“Den gang da” som fortalte om gamle dager i Levanger gjennom tekst og ulike
bildeserier som skolebilder, idrettsbilder osv.

•

Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo har vært aktiv sanger i Levanger Mannsonglag i
over 63 år.
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Ildsjelsprisen 2010

Kulturpriskomiteens begrunnelse for tildeling av Ildsjelsprisen 2010:

Ildsjelsprisen 2010 tildeles Fridtjof Sandstad.
Komiteen innstiller enstemmig på å tildele Fridtjof Sandstad ildsjelsprisen for
2010.

Fridtjof Sandstad har blitt foreslått til ildsjelsprisen i flere år og av ulike personer i
Levanger.

Begrunnelse:
Komiteen har registrert Fridtjof Sandstads mangeårige innsats og pådriver for Frol
orienteringsavdeling lokalt, regionalt og nasjonalt. For dette har Fridtjof Sandstad blitt
kåret til “Årets Hederspris” i år der juryen sa at “prisen er en hedersbevisning til et helt
o-samfunn”. Fridtjof Sandstad ble behørig hyllet for dette av hele orienterings Norge
under 0-gallaen på Gardermoen 6. november.
Det sies om Fridtjof Sandstad at han har vært en pådriver og en av mange ildsjeler i Frol
Orienteringsavdeling gjennom en mannsalder. Han kjennetegnes av å bruke mesteparten
av sin fritid på frivillig folkehelsearbeid for barn, unge og voksne.
Frol orienteringsavdeling er blitt en toppidrettsklubb i tilegg til en breddeklubb. Hele
Norge og på verdensnivå blir “lille” Levanger og Frol lagt merke til pga jobben som gjøres
i Frol orienteringsavdeling av blant annet Fritjof Sandstad. Utøverne er stolte av å løpe
med Levangerhesten og Levanger kommune på skjorta.
Fridtjof Sandstad har evnen til å støtte opp om alle, legge opp treninger, legge til rette
for reiser, er selv med på løp. Han har en egen evne til å snakke med ungdommene sies
det. Fridtjof Sandstads engasjement smitter og over på de andre støttespillerne og gir en
slags dominoeffekt.
I Norges orienteringsforbund har Fridtjof Sandstad allerede fått ildsjelprisen og prisen for
årets trener.
Uten ildsjeler stopper frivillighetsarbeidet. Derfor er det er en glede for oss i
komiteen å kunne innstille Fridtjof Sandstad til Levanger kommunes ildsjelspris for
2010.
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Kulturstipend 2010

Kulturpriskomiteens begrunnelse for tildeling av kulturstipend 2010:

Årets kulturstipend 2010 tildeles Cecilie Andersen.

Komiteen er enstemmig innstilt på å imøtekomme Cecilie Andersens søknad på
kulturstipendet for 2010.

Begrunnelse:
Cecilie Andersen er dansepedagog og daglig leder for StepUp dansestudio. Hennes
søknad inneholder en sterk CV som forteller om hennes utdanning og arbeid med dans
fra 1997 fram til i dag. I 2009 etablerte hun StepUp dansestudio her i Levanger.
I tillegg så tar hun på seg oppdrag fra ulike skoler i Levanger, StepUp på Magneten
kjøpesenter for å nevne noe.
I regi av den kulturelle skolesekken har Cecilie Andersen et opplegg for 9. klassinger i
flasmop dans og hip hop.
Det er sagt følgende om Cecilie Andersen:
•

Hun har bygd opp et dansemiljø på Levanger uten hjelp og støtte fra det
offentlige.

•

Det er et foretak hvor man jobber utrolig mange timer, til meget ugunstige tider
og for betaling som tilsvarer “knapper og frimerker”.

I søknaden forteller Cecilie Andersen at hun ønsker å bruke kulturstipendet til å videre
utvikle konseptet sitt StepUp Dansestudio. Og hun ser kulturstipendet som
motivasjonsfaktor for danseglade Levangsbygg.
Noe kulturpriskomiteen støtter og vi synes det er flott at unge mennesker etablerer seg
og satser på sine talenter i Levanger.

