
Vinnere av TÆL-stipendet i Trøndelag 2004 
 
 

Kategori Navn Kommune  Beløp Aktivitet 
Musikk    
 

Adrian G. 
Selfjord  Trondheim  20.000

Fiolinist. 17 år. Vil bli profesjonell fiolinist. Søker om 
penger for å dekke skolepenger på Barrat-Due. 
Starter der i høst.  

 

Johannes Wiik  Trondheim  20.000

Spiller harpe som solist, orkester-, kammer- og 
studiomusiker. Har nettopp kjøpt seg ny harpe, men 
driftsutgiftene til harpespill er høye. Stipend ønskes 
til å dekke driftsutgifter ifm harpespill  

 

Trønderbarokk  Steinkjer  20.000

Cembalo (Arve Stavran), fløyte/travers (Laila Totsås) 
og sang/kontrabass. Barokk/tidligmusikk (Aina 
Charlotte Totsås). Sette opp "Kaffekantaten" av J.S. 
Bach på Steinkjer, Inderøy og Levanger i mars 2005. 

 

Arve Stavran  Inderøy  10.000

Cembalo og tidligmusikk - se også Trønderbarokk. Vil 
bruke stipendet til å søke impulser i utlandet. Delta 
på kurs, masterclasses og prosjekter rundt i Europa.  

 

Stian Kjelstad 
Granmo  Melhus  10.000

Startet å spille trommer som 8-åring i Lundamo 
skolekorps. Har spilt country, pop, rock og jazz. 
Siviltjeneste på lydavdelingen på Trøndelag Teater Vil 
bruke stipendet til å benytte andre kunstformer - som 
videoinstallasjoner og datagrafikk. 

 

Trolldom  Hitra  10.000

Vokalkvartetten Trolldom. Gruppen ble dannet 2002 
som et studieprosjekt. Gjennomført 
festivalopptredener i Norge, klubbopptredener i 
England og en treukers turne i USA sommeren 2004. 
Vil bruke stipendiet til å produsere en CD.  

 

Nachspiel/ 
Operatix  

Trondheim, 
Levanger, 
Verdal med 
mer  50.000

Kompaniet har bakgrunn fra det klassiske miljøet på 
Musikkonservatoriet i Trondheim. Kompaniet består 
av fire sangere. Kjetil Støa (Verdal), Maja Skille 
(Levanger), Stine Mari Langstrand (Harstad) og 
Annelie Svennson (Sverige). I tillegg en syngende 
skuespiller Tore Granås (Verdal) samt Erlend 
(komponist og pianist) og Thoralf (librettist) Fagertun. 
To sistnevnte fra Nordland. Vil benytte stipendet til å 
finansiere turnevirksomhet med mini mordoperaen 
”Hvem drepte Astrakahn”. 

 

Hopalong Knut  Trondheim  10.000

Ska-rock orkester. Spiller ska-rock som er en miks av 
ska-reggae-hopalong-rock med norske tekster. 
Ønsker å produsere en cd og vil benytte stipendet til 
det.  

 

Tangueros del 
Norte  Trondheim  20.000

Tangoorkester med 7 ungdommer i alderen 11-17 
år. Orkesteret er knyttet til Trondheim Kommunale 
musikkskole. Våren 2004 vant de Drømmestipendet 
som ble tildelt av Norsk Tipping og Norsk 
Musikkskoleråd. Midlene skal benyttes til studietur til 
Buenos Aires høsten 2005 og til eget sanganlegg.  

 

Hommelvik 
juniorkorps  Hommelvik  20.000

Junior - skolekorps for barn i alle aldre. Planlegger 
julemesse/juleshow på Karlslyst i november/ 
desember og vil bruke stipendet til å leie inn 
instruktører og til innkjøp av utstyr.  

 

Electric Ladyland  Namsos  20.000

Fire jenter fra Namsos som spiller i rockeband. Har 
leid studio for å spille inn ep og stipend vil bli benyttet 
til kostnader knyttet til innspillingen.  



 

Kor i 
Namsskogan  Namsskogan  10.000 

Koret er 6 år med 30 deltakere. Har bl.a. gitt ut cd 
med 18 viser fra Namsskogan. Visene er skrevet av 
Eivind Kolsvik. Planlegger også juleturne i 2005 i 
Nord-Trøndelag. Trenger kortrapper for å stå på og vil 
benytte stipendet til det.  

Idrett    
 

Ann Cathrine 
Sverkmo  Namdalseid  10.000 

18 år gammel skytter fra Namdalseid innenfor både 
nsf og dfs. Ønsker å spesialisere seg innenfor nsf, 10 
m luft. Har som mål å ta å ta OL gull på 10 luft. Vil 
bruke stipendet til ny skytterdress og evt. annet 
utstyr. 

 

Olav Røe  Steinkjer  10.000  

22 år og driver med friidrett og da 10-kamp. Stipend 
skal brukes til å forbedre treningsforholdene - bla ny 
stav. Hevder selv å være en av Norges mest lovende 
10-kjempere. Sist sommer ble han nordisk mester. 

 

Alina Desiree 
Sandø  Trondheim  10.000 

19 år gammel student og Taekwon-do utøver fra 
Trondheim. Er uttatt til landslaget og vil benytte 
stipendet til å dekke kostnader i forbindelse med et 
mesterskap i USA. 

 

Astrid Øvstedal  Trondheim  10.000 

18 år gammelt langrennstalent fra Trondheim. Hun 
ble sprintjunior langrennsmester i 2004. I tillegg til 
egen trening er hun aktivt med i treningsarbeidet 
blant utøverne i aldersbestemte klasser i Strindheim 
Ski. 

 

Kristin Østnor  Lierne  10.000 

16 år gammel jente som driver med fotball på 
kretsnivå for jenter. Ønsker å benytte stipendet til å 
dekke reiseutgifter til treningssamlinger. Hun reiser 
60 mil for hver samling. 

 

Mari Bones  Trondheim  10.000 

20 år gammel hekkeløperske. Sesongen 2004 har 
gitt bl.a. gull og sølv i junior nm på hhv 400 m hekk 
og 400 m. Stipendet vil bli brukt til å dekke 
reiseutgifter og lignende da mange konkurranser er 
utenfor Trøndelag. Satser nå på junior-EM 

 

Johan-Martin 
Brandt  Verdal  10.000 

16 år gammel skihopper. Er blant annet kåret til årets 
idrettsutøver i Verdal i 2003. Satser 100 % på 
hopping. Stipendet skal brukes til å dekke hopputstyr, 
reise/opphold til treninger, samlinger og konkurranser.

 

Fredrik Wilmann  Skaun  10.000 

19 år gammel syklist. Har deltatt både i junior-NM 
og EM for U23. Ønsker å bruke stipendet til å dekke 
treningssamlinger i Italia/Spania/Mallorca samt ritt i 
Tyskland/Belgia/Nederland osv 

 

Vikåsen 
Bordtennisklubb  Trondheim  50.000 

Bordtennisklubb for barn, unge, og 
funksjonshemmede i Trondheim beliggende på 
Vikåsen. Stiftet i 2001 og har ca 50 medlemmer pt i 
alderen 8-13 år. Trener 3 dager pr. uke. Stipendet 
skal benyttes til innkjøp av utstyr og til støtte ifm 
klubbturnering i Sverige. 

 
Thomas Reitan 
og Helle 
Kathrine Lund 
Olsen  Orkanger  10.000 

Dansere på hhv 16 og 17 år. Eneste elite 
ungdomspar i Midt-Norge innenfor sportsdans. 
Danset i ca 5,5 år. Vil bruke stipendet til trenere for å 
videreutvikle seg som dansepar. De danser latin og 
standard. 

 

Jørn Yngve 
Tømmerstrand  Nærøy  10.000 

17 år gammel langrennsløper.Går på skilinja på 
Meråker - 3. Året. Flyttet hjemmefra som 15-åring 
for å satse på skiidretten. Ønsker å benytte stipendet 
til utstyr og til reisekostnader. 

Kunst     
 

Maria Shin 
Jonassen Hatling  Steinkjer  20.000 

24 år gammel klesdesigner fra Steinkjer. Hun gikk ut 
som en av de 2 studentene med karakteren A ved 
bachelorutdanningen i klesdesign ved University of 
Wales, Newport. For å etablere seg som klesdesigner 
må man jobbe gratis for en etablert designer en 



periode og stipendet skal benyttes for og dekke 
løpende utgifter i den forbindelse 

 

Agendateateret  Røros  50.000 

Teater for 25-30 ungdom i alderen 13-18 år. 
Teateret ble startet i 2001 med mål om å lage egen 
oppsetning på Røros samt på den nasjonale 
miljøkonferansen i Stavanger samme år. Det klarte 
de! Teateret er en del av miljøet rundt 
ungdomsklubben på Røros. Stipendet skal benyttes til 
å finansiere oppsetning i 2005 

 

Stian Dahlslett  Namsos  10.000 

27 år gammel diplomdesigner fra Namsos. Har 
nettopp avsluttet sin utdanning i Tyskland og har som 
ambisjon å jobbe i filmbransjen. Skal benytte 
stipendet til å etablere et eget arbeidsstudio der han 
kan jobbe digitalt og online i høyt tempo for å 
konkurrere internasjonalt. Befinner seg i Tyskland der 
han for tiden jobber online med illustrasjoner/ 
konsepter for regissøren Harald Zwart. De utvikler 
scener og design til en ny science-fiction film. 

 

Anders Sletvold 
Moe  Steinkjer  10.000 

26 år gammel. Går nå 4. året (av 5) på 
Kunsthøgskolen Malmø og tar utdanningen magister i 
fri konst. Han jobber hovedsakelig med maleri, 
grafikk og objekter. Objektene består ofte av 
hverdagslige materialer satt sammen på en ny måte. 
Han har utstilling i Namsos den helgen utdelingen 
skjer! Ønsker å benytte stipendet til innkjøp av 
klassiske kunstnermateriale samt materiale til 
skulpturer/objekter. 

 

Trondheim Røde 
Kors  Trondheim  20.000 

Driver med leksehjelp på tre skoler i Trondheim. 
Kattem, Lade og Senter for voksenopplæring. I 2004 
starter de opp fire nye skoler - Kalvskinnet 
barneskole, Flatåsen barne- og ungdomsskole og 
Nyborg barneskole. Stipendiet skal benyttes til å 
dekke transportutgifter som de frivillige har i 
forbindelse med tilbudet om leksehjelp 

 

Gunleif Gjemse  Meråker  10.000 

67 år gammel ildsjel i lokalsamfunnet. Han har 
drevet med veldedig arbeid i bygda i 20 år. Han 
spiller og synger på institusjoner og ulike arrangement 
og går seg også turer i bygda hver morgen for å rydde 
opp søppel. Datteren søker på hans vegne og mener 
at en forsterker og andre utgifter i forbindelse med at 
han reiser rundt i bygda for å opptre er passende å 
benytte stipendet til. 

 

Eggevisjon 
NÆR-TV  Steinkjer  30.000 

Landets eneste skole-TV-kanal som drives av en 
barneskole. 10-13 åringer ved Egge Skole driver 
kanalen. Kanalen sender gladnyheter/ 
læreprogrammer/ opplysningsprogrammer fra 
nærmiljøet ut til 4000 abonnenter i Steinkjer og 
Levanger kommune. Vil bruke stipendet til å investere 
i utstyr. 

 

Naustprosjektet 
Sistranda Skole  Frøya  50.000 

Naustprosjektet har vært et tilbud ved Sistranda skole 
de siste årene. Prosjektet tar utgangspunkt i at fiske 
har vært den bærende næringsveien på Frøya 
gjennom alle tider. Prosjektet har kjøpt en eldre sjark 
som elevene nå skal pusse opp. Til det arbeidet 
behøves en del maskinelt utstyr. Det skal også 
investeres i nye fangstredskaper og ekkolodd. 

 

Hommelvik 
Framlag  Malvik  10.000 

Teatergruppe bestående av ungdom fra 10 til 25 år. 
Teatergruppen er nyoppstartet og skal ha sin første 
store forestilling i desember 2004. Stipendet skal 
benyttes til utgifter i forbindelse med forestilling 



 

Elin Kristina 
Jama  Røyrvik  10.000 

20 år gammel. Oppvokst i reindriftsfamilie i Nord-
Trøndelag og går nå på Samernes 
Utbildningscentrum i Jokkmokk. Har alltid interessert 
seg for samisk håndverk. Lærer seg nå mer om 
tradisjonelt samisk håndverk - duodji. Stipendet vil bli 
benyttet til å dekke materialer som ikke kan taes fra 
rein 

 
REODOR barne 
og 
ungdomsarbeid  Leksvik  20.000 

Klubb for barn og unge i alderen 10-14 år med 
TeknikLego/LegoData kombinert med data. Startet i 
2001 og har i snitt 17 barn i klubben. Vil bruke 
stipendet til innkjøp av diverse datautstyr 

 

Midgardsormen  Oppdal  20.000 

Rusforebyggende arbeid blant barn og unge mellom 
13 og 30 år. Dette gjøres gjennom å holde dansekurs 
og å spre danseglede. Underorganisasjon av Sør-
Trøndelag Ungdomssamlag som igjen tilhører Noregs 
Ungdomslag. Medlemsbase på 50 ungdommer. Vil 
benytte stipendet til å markedsføre seg for å få flere 
medlemmer - gjerne over 20 år. Vil også benytte det 
til å holde kurs. 

 

Kine Larsen 
Kimo  Rissa  20.000 

Driver med fortellerteater og musikk i skjønn 
forening. Skal sette opp en forestilling basert på 
kystkvinnens liv før og nå. Inspirert av Johan Bojers 
"Den Siste Viking". Produksjonen vil ha et nært 
samarbeid med Museet Kystens Arv, Statsbygd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


