Åpen Klasse: Ann Helen Hestås
Begrunnelse for tildelingen:
Ann Helen er 26 år, fra Mandal, og har studert møbeldesign på Kunst- og Designhøyskolen i
Bergen. Etter endte studier vil hun nå etablere sitt design studio A-Form AS, i nykjøpt hus i
Mandal, sammen med sin samboer Andreas Østebø, som er utdannet møbelsnekker.
Sammen ønsker de å designe, produsere og selge egne produkter, med lokal forankring i
regionen. Stipendet vil gi de mulighet til og blant annet delta på internasjonale messer og
produsere prototyper på sine møbler.
Ann Helen og Andreas har etablert et spennende samarbeid, der design og håndverk brukes til
å formidle kunstnerens oppfatning om nærmiljø, natur og dyreliv. Deres bruk av naturlige
materialer og ønske om å lage produkter av kvalitet og verdi, har resultert i et stilrent,
moderne og personlig formuttrykk. Juryen finner møblene både godt håndverksmessig utført
og vakre. Vi ønsker med tildelingen å legge til rette for muligheten til at unge utøvende
designere og kunsthåndverker kan etablere sin virksomhet i regionen.

Musikk: Hanne Leland
Begrunnelse for tildelingen:
Hanne er 24 år, fra Audnedal og bosatt på Byremo. Hun har gitt ut et album «Honest» i 2014,
som har fått gode omtaler, og blitt spilt på radio.
Hanne skriver sine egne låter og har et musikalsk utrykk som befinner seg innenfor countrypop landskapet. Hun har høstet mange lovord for sin vakre stemme og musikalske fremtid.
Juryen finner at dette er en artist som arbeider 100% for å oppnå det hun drømmer om, og det
skal en sterk ryggrad til for å forkaste et ferdiginnspilt studioalbum, begynne helt på nytt- med
egne midler- fordi hun ikke var forøyd med det første resultatet. Vi ønsker med tildelingen å
gi Hanne muligheten til å arbeide videre med innspillingen av sitt neste studioalbum
«Limitless», og berømme henne for å ha en sjelden stå-på-vilje, og personlig egenart innen sin
musikalske sjanger.

Kunst: Susanne Quist
Begrunnelse for tildelingen:
Susanne er 29 år, fra Mandal og har sitt virke til vanlig i både Mandal og Bergen. Hun har
studert ved Kunstakademiet i Trondheim, og har helt siden studietiden vært engasjert i
kunstneriske prosjekter lokalt, både som utøvende kunstner og med frivillig arbeid tilknyttet
kunst- og kultur institusjoner og arrangementer i nærmiljøet.
Susanne har etablert seg som en erfaren kunstner i regionen, med flere utstillinger og gode
omtaler. Hun har vist at hun er ambisiøs og dedikert til sitt virke, og jobber kontinuerlig aktivt
for å utvikle seg som profesjonell kunstner. Juryen finner at hennes arbeider strekker seg
mellom tegning, foto og installasjon, men felles for disse er den underliggende fornemmelsen
av noe nært og underlig, som inviterer betrakteren til å ta et forsiktig skritt nærmere
kunstopplevelsen Susanne formidler. Vi ønsker å gi Susanne muligheten til å utvikle seg
kunstnerisk og realisere kommende utstillinger.

Idrett: Sebastian Dreyer Heldal
Begrunnelse for tildelingen:
Sebastian er 15 år og bosatt i Mandal. Han skal begynne på Toppidrettsgymnaset på
Lillehammer neste høst.
Sebastian har til tross for sin unge alder allerede markert seg som en lovende terrengsyklist.
Han har satt seg store mål for sesongen 2015, og arbeider strukturert og målrettet for å nå
disse. Resultatene han har oppnådd er et vitnesbyrd på hans lidenskap og talent for sporten, da
han allerede har ervervet seg topp-plasseringer i nasjonale og internasjonale konkurranser.
Juryen er imponert over Sebastians dedikerte arbeid med idretten, og hans evne til utvikling
og vilje til å strekke seg for å nå sine mål. Vi ønsker at stipendet skal stimulere Sebastian til å
satse videre på en spennende idrett, og gi han muligheten til å investere i nødvendig utstyr og
reiser for at han skal kunne få realisert sine ambisjoner.

