Vedlegg HKFTI - beskrivelse av innstilte kandidater 2022
Kunstnerstipend:
Navn
Tone Krohn

Sjanger
Folkekunstner/Komponist

Izabela Jadwiga
Solcinska

Billedkunstner/tverrfaglig
praksis

Nina Ossavy

Scenekunst

Johanna Seim

Musikk

Jo David Meyer Lysne

Komponist og musiker

Søker stipend til
Ønsker å fordype seg i viking-tematikken og utforske kvinners posisjon i tidlig jernalder. Målet er å
bruke denne kunnskapen i arbeidet med manusutvikling. Gjennom å skape en magisk-realistisk
filmatisk historie vil hun formidle ny kunnskap, med musikk som del av det kunstneriske uttrykket.
Søker stipend til to studiereiser, der én omhandler forskning på tidevannsrytmer og én etterfølges av
dialog med forskere fra Matematisk institutt ved UiO. Verkene gir rom for refleksjoner om fremtidig
bruk av usynlige ferskvannressurser, og skal vises på Vestfold Kunstsenter i 2024.
Vil fordype seg i norrøn mytologi koblet til moderne forskning om trær, spesielt forskningen til
professor i skogøkologi Suzanne Simmard. Hva kan oppstå i møtet mellom denne nye forskningen og
de norrøne mytenes mer poetiserte fortellinger om verdenstreet Yggdrasil? Skal munne ut i et manus
til en forestilling for barn og unge.
Søker stipend til forskning i prosjektet De Tre Søstre. De tre Systerslåttene gangar, springar og
lydarslått vil kobles til dyrking av tre ulike grønnsaker som viser hvordan bruk av plass, fruktbarhet og
skadedyrbekjempelse kan optimaliseres. Hvordan kan musikk og økologisk kunnskap flettes sammen i
et kunstnerisk og pedagogisk verk?
Søker stipend til å utforske akustiske klangobjekter gjennom selvbygde instrumenter. Instrumentene
er forankret i tradisjon, som ved bruk av strenger eller treverk, og settes i samspill med teknologi eller
programmering. I dette møtet ligger et potensiale for nyskapende klanger.
Arbeidet vil være knyttet opp mot et pågående bestillingsverk.

Toppidrettsstipend:
Navn
Johannes Lønnestad
Flaaten

Klubb/-Idrettsgren
Morgedal IL/Langrenn

Henrik Flåtnes

Tønsberg Friidresh9kluhopp

Søker stipend til
Søker stipend for å kunne satse videre på et høyt internasjonalt nivå. I 2022 ble Johannes
juniorverdensmester i sprint og fikk sølv på stafetten i det samme mesterskapet. Han debuterte også i
World Cup som 19 åring sist vinter.
Søker stipend for å kunne utvikle seg til å bli en topp internasjonal utøver i friidrett. Det siste året fikk
Henrik sølv i EM. Det ble også ny personlig rekord med 7.98 m. Tredje beste lengdehoppet gjennom
tidene i Norge.

Ina Halle Haugen

Runar IL/Friidrett

Kristin Melby Jacobsen

Lardal OL/Orientering og skiorientering

Fredrik Solberg

Tønsberg
Svømmeklubb/Svømming
Hafjell Freeride
Klubb/Utforsykling
Snøgg Friidrett/Friidrett

Kine Valby Haugom
Vebjørn Hovdejord
Sebastian Wernersen

Tønsberg
Triathlonklubb/Triathlon

Søker om stipend til internasjonale konkurranser og treningssamlinger. Har løpt rasket i Europa på
3000 m U20. Ina ble også norgesmester på 1500 m og 3000 m for seniorer innendørs.
Søker stipend for å kunne utvikle seg som toppidrettsutøver. Kristin ble juniorverdensmester i
skiorientering i mars. Hun ble også tatt ut til å representere Norge i vanlig orientering i junior VM i
Tyrkia. Hun har flere topplasseringer nasjonalt i begge øvelser.
Søker stipend for videre satsing mot OL i Paris i 2024. Fredrik fikk 4. plass på 50 m fri i Paralympics i
Tokyo. I EM ble det 4. plass på 50 m fri og 100 m bryst. Begge øvelsene gav norske rekorder.
Det søkes stipend for å dekke deltagelse i VM, EM og verdenscup. Kine har sølv i VM, bronse i EM og
en 3. plass fra World Cup i Sveits. Alle resultatene er fra 2021.
Søkes stipend for å kunne utvikle seg som toppidrettsutøver. Vebjørn ble norgesmester på både 3000
m hinder og 5000 m hinder i 2021. Det ble også en 7 plass i U20 EM.
Søker stipend for å finansiere toppidrettssatsingen. Startet sesongen med seier Europacupen for
junior i Polen. Sebastian fulgte opp dette med 2. plass i europacupen i Riga. I junior VM ble det 12
plass.

