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Kulturstipend 2017

Rådmannen si tilråding:

Luster kommune vedtek at Mathilde Skjæret får innvilga eit kulturstipend på kr. 10.000 i
2017 .



Saksutgreiing:

Prenta vedlegg:
Uprenta vedlegg : Innkomne søknader frå Mathilde Skjæret, Jostedalsvegen 1643, 6871 Jostedal og

Samuele Mascetti, Flåmdalsvegen 7, postboks 44, 5742 Flåm.

Samandrag:

Det har kome inn 2 søknader om kulturstipend 2017 .
Rådmannen tilrår at søknadene frå Mathilde Skjæret vert innvilga eit kulturstipend på
kr. 10.000 i 2017.

Utval som har vedtaksmynde: Plan - og forvaltning ss tyret.
Mynde til utvalet er gjeve i Luster kommune sitt buds j ett for 2017.
Jfr. elles K - sak 43/15, den 18.06.2015: Tilskot til kulturføremål 2016 - 2019.

Fakta:
Føremålet med kulturstipend er å støtte ungdom som på ein framifrå måte vil ku nne
marknadsføre Luster kommune nasjonalt, innanfor idrett og/eller andre kulturyti n gar. Vedtak
om samarbeidsavtalar og kulturstipend kan gjevast for maks 3 år til same person. Avtalane
gjeld for 1 år om gongen. Max støtte over 3 år er kr. 60.000. Kulturst ipendet kan søkast på av
personar som vil utvikle seg sjølv, eller på annan måte medverka til å utvikla eit kulturelt
tiltak. Utlysing av kulturstipend skjer årleg med annonse i lokalmedia.

Budsjettering av kulturstipend og kulturpris for Luster kommune skjer samla, og for 2016 er
det budsjettert med kr. 80.000. I samsvar med avtale er det overført kr. 25.000 til Luster
sponsorlaug, eit samarbeid mellom idretten i kommunen, Luster Sparebank og Luster
kommune. Kos t nader i samband med tildeling av kulturpr is er stipulert til kr. 25.000.

Mathilde Skjæret kjem f rå Luster kommune.
Mathilde søkjer kulturstipend, fordi ho spelar hardingfele. Ho har starta på Ole Bull Akademiet
på Voss og satsar på å bli ein god felespelar. Ho fordjupar seg mykje i tradisjonen i Sogn og
særleg Jostedalen. Hardingfele er ikkje ein billig ting å frive me d, brukar mykje peng på
strenger og timar osv., og driv å sparar til ei ny hardingfele.
Mathilde var student ved Firda v.g. skule, på utdanning i musikk frå 20.08.2012 til
20.06.2015, og starta i haust på ei fire - årig utdanning i tradisjonsmusikk ved Ole Bull
Akademiet på Voss.
Mathilde har tidlegare motteke stipend frå Luster kommune, i 2014 var stipendet på
kr. 10.000 og i 2015 var stipendet på kr. 10.000.
Søkaren sitt brutto budsjett for tiltaket (kappleikar, nytt hår på båger og generell rikking av
f eler, speletimar og reiseutgifter og strenger) kr. 14.000.

Samuele Mascetti er 26 år .
Samuele søkjer på Luster kommune sitt kulturstipend. Søkjar har mastergrad i nordisk språk
og litteratur frå Ui B og emnet til masteroppgåva var stadnamn i Luster komm une. Under heile
studieperioden grunnla han mykje av granskingane sine på språkleg materiale, t.d. lokale
etternamn sett i historisk perspektiv og det lokale talemålet.
Søkjar har eigentleg to prosjekt å leggja fram, som han tykkjer kan føra til nye, spana nde
kulturelle tilbod til innbyggjarana i kommunen. Han pressiserar at han nett no ikkje bur i
Luster kommune (for tida bur han på Flåm i Aurland). Dette gjer han ikkje av uvilje, men
berre fordi han ikkje har funne seg jobb i Luster - området. Tidlegare bud de han ein kort
periode på Skjolden (han arbeidde på Larsagarden på Bolstad) og sidan har han hatt lyst til å
slå seg ned for godt i Luster kommune.



Prosjekt 1: Bok om stadnamn og kulturhistorie i Luster kommune.
Søkjar har no lyst til å utvikla master oppgåva si til ei lita, enklare bok om stadnamn i Luster
kommune.
Søkaren sitt brutto budsjett for tiltaket (redaksjonelt arbeid, design og ombryting, trykking og
anna) kr. 70.000.

Prosjekt 2: Krohn - stien.
Henrik Krohn var ein viktig forfattar og målma nn. Han var fødd i Bergen, men flytta til Sogndal
i vaksen alder og budde der livet ut. Krohn gav ut fleire bøker med essayiske reiseskildringar,
m.a. boka som heiter «Til Gavslo, Veitastrondi og Kladedalen» der Krohn målar med svært
livlege fargar eit bil ete av det tidlegare heradet Hafslo, med særskilt fokus på naturen,
lokalbefolkningen, talemålet og lokalhistorien. Dette er flotte kjelder om den gamle levemåten
i eit område som i dag ikkje får so mykje oppmerksemd. Søkjar synest då at det hadde vore
kje kt å skilta stadene som er skildra i boka og laga slik ein natur - og kultursti, som farande
folk kan fylgja frå Osen ved Hafslovatnet heile vegen inn til botnen av Snaudalen, gjerne med
Krohn si bok i hand.
Søkaren sitt brutto budsjett for tiltaket (planle ggja skilting og få bygt og plassert sjølve skilta)
kr. 70.000.

Vurdering:
I samsvar med statuttane for kulturpris/ - stipend kan midlane delast ut til personar som utøver
ein oppofrande aktivitet, eller som vil utvikle seg til å gjera ein enno betre innsats innanfor eit
kulturelt felt eller aktivitetsområde. Rådmannen legg stor vekt på kva nivå vedkomande
kandidat/søkjar har som utgangspunkt.

Rådmannen tilrår at sø knadene frå Mathilde Skjæret om kulturstipend vert innvilga med eit
stipend på kr. 10.0 00.
Vidare tilrår rådmannen at søknaden frå Samuele Mascetti vert avslegen med grunngjeving i
at søkjar ikkje har tilhøyrigheit i kommunen.

Løyvinga vert å tilvisa over budsjettpost 14727.108.38504 Kulturpris/ - stipend.

Dato: 10. 10.2017

Jarle Skartun Erling Bjørnetun
rådmann Kultursjef
_____________________________________________________ _______________

Særutskrift skal sendast: Søkjarane
m/kopi til:
Økonomiavdelinga og
revisor her


