Drømmestipendetutdelinger
Arrangementsveiledning
Program

Aktør

1. Kulturelt innslag (kan eventuelt plasseres etter velkomsthilsen)

Kulturskolen

2. Velkomsthilsen/innledning til utdelingen av Drømmestipendet,
hvis utdelingen er en del av annet arrangement

Kulturskolerektor

3. Ordfører, kultursjef eller annen representant fra kommunen får si
noen ord, og eventuelt dele ut blomst eller liknende

Kommunens
representant

4. Sjekken deles ut. Det sies her noen ord om Drømmestipendet og
Norsk Tippings og Norsk kulturskoleråds rolle.

*)Norsk Tippings
representant
(Norsk kulturskoleråd
er erstatter)
Kulturskolerektor og
stipendmottakeren(e)

5. Diplomet deles ut. Rektor intervjuer kort stipendmottakeren(e)
f.eks. om hva kulturskolen har betydd for vedkommende. På den
måten får vinneren(e) hjelp til å få sagt noen ord. Vi anbefaler at
rektor forbereder noen spørsmål på forhånd, og bruker litt tid med
vinneren(e) i forkant til å gå igjennom spørsmålene. Dette kan
være med å gi stipendvinneren mer trygghetsfølelse i forhold til
utdelingen, da alle ikke er like scenevante.
6. Takketale fra mottager**).
Veldig mange har et ønske om å takke for tildelingen. Dette kan
fort bli langt, eller noen har ikke tenkt igjennom noe på forhånd.
Vedlagt følger noen stikkord som mottager bør ha gått igjennom
på forhånd.

Mottager

7. Kulturelt innslag

Stipendmottakeren(e)

*) Hvert år vil Norsk Tipping og/ eller Norsk kulturskoleråd være tilstede ved mange av
tildelingene av Drømmestipendet. De skoler som får besøk av en representant fra Norsk Tipping
eller Norsk kulturskoleråd vil bli kontaktet i forkant.
I tilfellene der ingen er til stede fra Norsk Tipping eller Norsk kulturskoleråd anbefaler vi at
fordelingen av roller er opp til rektor. Det er da rektor som sier noe om Drømmestipendet og
Norsk Tippings og Norsk kulturskoleråds rolle.
**)Stikkord som tips for takketalen til stipendmottager:
- Tusen takk for stipendet
- Å bli tildelt Drømmestipendet er en stor anerkjennelse av det jeg driver med
- Det er også en inspirasjon til videre arbeid
- Håper at oppmerksomheten som Drømmestipendet gir er vil være til hjelp videre
- Pengene skal brukes til ….
- Igjen TUSEN TAKK..
Husk å nevne kulturskolen minst tre ganger   
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