
 

Enhet for kultur 

Sentrumsgården 3970 Langesund 

Tlf.: 35 96 53 00 – Fax: 35 96 53 01                                                                             
 

 

SØKNAD OM KULTURSTIPEND 
 

Kandidatens navn: 

Adresse: 

Postnr./-sted 

Telefon privat: Telefon arb: 

 

Søknaden gjelder (sett kryss): 

Reise:  Studie:  Utstyr:  Arbeid:  

Annet:   I tilfelle hva: 

 

Hvilken del av kulturområdet? (Eks. musikk, idrett, kunst osv.) 

 
 

Hva skal stipendet brukes til? 

 
 

Inntekter/andre tilskudd som vil bli brukt sammen med stipendmidlene: 

 
 

Har kandidaten fått andre offentlige eller private stipend 
til dette eller andre tiltak de tre siste årene? 

Nei Ja 

 

Dersom ja: 

År Stipend Tiltak/type Giver/utdeler 

    

    

 

 
 

Bankkonto:  Postgiro: 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

S Ø K N A D S F R I S T 15. SEPTEMBER 

Søknadssum kr. 



 

Enhet for kultur 

Sentrumsgården 3970 Langesund 

Tlf.: 35 96 53 00 – Fax: 35 96 53 01                                                                             

 

VEDTEKTER FOR KULTURSTIPEND 
 

1 Som en støtte og stimulans til personer bosatt i Bamble kommune, kan Stipend- og 
Priskomiteen hvert år utdele kulturstipend til den eller de som viser særlige evner 
innenfor kultursektoren. 

2 Kulturstipendet har som formål å spore til videre innsats og utvikling innenfor sine 
respektive kulturgrener. 

3 Stipend kan tildeles 
a) på grunnlag av personlig søknad 
b) etter søknad fra andre 

Ved begge anledninger skal det benyttes søknadsskjema som gjelder for denne 
stipendordningen. 

4 Ved behandlingen av de innkomne søknadene skal det legges vekt på at det kort er 
skissert hvorledes stipendet er tenkt benyttet, og at midlene eventuelt vil gjøre det 
lettere realisere framtidige planer. 

5 Mottakerne skal gi en kort skriftlig tilbakemelding om hvorledes stipendet ble 
benyttet. 

6 Kulturstipendet er på totalt kr. 10.000,- og kan gis i sin helhet til én person, eller deles 
mellom to eller flere personer. 
(Post 1.551.364 - kulturstipend, benyttes til dette formålet.) 

7 Stipendordninga kunngjøres i dagspressen minimum 1 måned før søknadsfristen som 
er 15. september. 

8 Stipend- og Priskomiteen fatter endelig vedtak etter innstilling fra kultursjefen. 

9 Stipend- og Priskomiteen kan om ønskelig justere stipendsummen. 

10 Dersom kulturstipendet ett år ikke blir utdelt, kan midlene benyttes til andre kulturelle 
formål. 

11 Endringer/justeringer i disse retningslinjene skal godkjennes av Stipend- og 
Priskomiteen. 

12 

 


