Utdeling av Drammen kommunes kulturpris 2017
Drammen kommune deler hvert år ut en kulturpris. omtalte
Årets kulturprisvinner er en betydelig kulturformidler, i ordets absolutte forstand.
Hans innsats for å bygge broer mellom kulturer i Drammen er blitt lagt merke til
langt, også ut over kommunens grenser. Ja, til og med på Slottet, da kongeparet i
fjor arrangerte Gjestebud, inspirert av prisvinnerens flerårige lignende
arrangement i Drammen. Og det var årets kulturprisvinner som fikk ansvar for
regien for gjestebudet på Slottet, og sørget for, som han gjør i alt sitt arbeid, at
kulturinnslag fikk en bred plass.
Årets vinner er også en av initiativtakerne til den årlige Drammen Sacred Music
Festival. Festivalen startet i 2010 og har som visjon å være: "… et møtested for
å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner. Vi tror musikk og
kunst generelt kan uttrykke menneskets mest grunnleggende lengsler og
overstige språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske, rasemessige og religiøse
grenser."
Denne festivalen har bragt artister til Drammen fra de fleste verdensdeler artister som drammensere ellers neppe vil få oppleve.
Fjell kirke har, under ledelse av årets prisvinner, blitt en kulturarena og en
møteplass for mennesker med ulik religiøs tilhørighet i denne flerkulturelle
bydelen. Jevnlig arrangeres det konserter, foredrag og samlinger i kirken. Den
store salen i kirken brukes av mange tros- og kultursamfunn, fra Bahai og
Tamilsk forening, til Id-fest og pakistansk kvinneforenings arrangementer, for å
nevne noe.
I et intervju med Tønsbergs blad, uttalte Per Arne Dahl som nyutnevnt biskop
om et av arrangementene til årets kulturprisvinner, at: " Det var en stemning som
jeg sjelden har opplevd, med smak av storsinn, samhold og fokus på hva som er
viktigst. Ikke ytre fasade og forskansning i skyttergraver, men åpen og ærlig
dialog for å forbedre inneklimaet og forøke respekten."
Prisvinnerens innsats for å bygge bro mellom mennesker fra de over 150
nasjonene som er bosatt i Drammen, er ubestridt. For dette arbeidet ble han
tildelt Ikkevoldsprisen i 2015.
Årets prisvinner er den lavmælte tilretteleggeren - den som får mennesker til å
samarbeide på tvers av nettopp kulturer. I begrunnelsen for Ikkevoldsprisen

vektla juryen at han arbeider i Martin Luther King Jr. sin ånd, med fokus på
fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet.
Drammen kommune ønsker med dette å hedre en viktig brobygger og
kulturformidler for hans betydelige innsats i å bruke kulturens mange
uttrykksformer i all sin gjerning, til beste for byens innbyggere.
Drammen kommunes kulturpris 2017 tildeles Ivar Flaten!
Gratulerer!

