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Sofia sikter seg inn mot et høytflyvende yrke

Vant Drømmestipendet
Sofia Ryan Sondresen
fra Vestskogen sikter
seg inn mot et høytflyvende yrke. Hun vil
bli trapesartist. Det
finnes stipender for
folk med slike ønsker.
På Tinghaug tirsdag
ble Sofia tildelt Drømmestipendet. Det er
en sjekk på 30.000
kroner.

Sofia Ryan
Sondresen
■■ Født i Bergen 2000
■■ Flyttet tre år gammel til Eik
■■ Etter et halvt år til

Hammerfest

■■ Seks år gammel til Hella
■■ Åtte år gammel til

Vestskogen

■■ Skolegang:
■■ Første klasse på Vestskogen

skole

■■ Resten av grunnskolen på

Steinerskolen

■■ Slottsfjellet vg. steinerskole
■■ Ett år utveksling på Elmfield

Sven otto rømcke
red@oyene.no

Færder-ordfører Jon Sanness
Andersen,
kulturskolerektor
Siri Gythfeldt, representanter
for Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd var til stede. Det
var også den lokale komiteen,
sammen med noen fra Sofias
familie og venner.
Pengene skal 21-åringen bruke til å gjennomføre et halvårig
forstudium i trapeskunst i København.
Etter det er målet å ta en bachelor som nysirkusartist enten i
Stockholm eller Paris. Stockholm er praktisk, og Paris er
lokkende. Det forstår alle som
har sett canadisk/franske Cirque du Soleil på Nøtterøy kulturhus.

Kunstnere hele veien
Det er mange kunstnere i slekten til Sofia Ryan Sondresen.
– Mamma har en master i tekstil og billedkunst, og pappa er
arkitekt. Farfar, Sondre Sondresen, var skulptør. Tippoldefar
Wilhelm Arnesen var marinemaler for kongen av Norge og
Danmark, forteller hun. Oldefar
var hele Nøtterøys lege.
Ikke noe dårlig bakteppe,
det, for en som elsker å kaste
seg ut i fritt svev. Men Sofia sikter ikke mot å fly mellom trapeser høyt oppe over sirkusmanesjen. Hun holder seg nærmere
bakken.
– Det er ikke flying trapes. Det
så jeg første gang på sirkus i
Hammerfest sammen med
pappa. Jeg fikk store øyne og
bestemte meg for å prøve det en
gang i livet. Jeg har prøvd det to
ganger i England, sier hun, og
så nærmest spruter det ut av
henne: – Jeg kunne fly. Det er da
du kjenner at du lever!

På balkongkanten
Det må ha vært noe spesielt
med Sofia som gjør at hun interesserer seg for en disiplin
som ingen andre på øyene har
som aktivitet, og som det heller
ikke finnes noen lærere i her
ute.
Det spesielle begynte tidlig.
– Jeg hadde god kroppsforståelse og en ekstrem motorikk
fra jeg var tre år gammel. Da
fikk vi høre at jeg hadde motorikken til en femåring. Jeg har
så god kroppskontroll at jeg al-

STIPENDVINNER: Sofia Ryan Sondresen har fått startkapital for ferden mot en bachelor og en karriere

som trapesartist.

dri har skadet meg. Jeg var ikke
gammel da jeg balanserte på
balkongkanten i annen etasje.
Siden jeg var første barn, trodde
mine foreldre det skulle være
slik.
Etter hvert forsto de at det
ikke var normalt. De hadde
kanskje en anelse, for jeg hoppet over krabbestadiet og gikk
rett fra å sitte til å løpe.
Det var nok ikke så dumt for
Sofia at Steinerskolen kunne gi
en årsoppgave hvor hun fikk
mulighet til reise til Paris og
London. Hun takker skolen litt
for muligheten, som riktig nok
måtte brukes ved siden av full
skole med andre fag. Om somrene var det aktivitet med lokalt teater.
– Et år ble det så mye at jeg
klarte å brenne meg ut.

Hjelpere i kø
For Øyenes medarbeider ser
det ut som om Sofia Rya Sondresen har fulgt mottoet «Jo
hardere jeg jobber, desto mer
flaks har jeg». Hun understreker jevnlig hvor heldig hun har
vært. Mye taler for at det hellet
like mye skyldes at hun aldri
har gitt seg.
Uansett kom hun seg etter
hvert inn i Sjøbodteateret,
Thesbiteateret og Kattas Figurteater. Det har gitt mange muligheter. Hos Thesbiteateret var
hun somrene 2017 og 2018 henholdsvis regiassistent og skuespiller. Til høsten skal hun være
med i en forestilling hos Kattas
Figurteater.
– Anne i Kattas låner meg litt
utstyr til opptreden i forbindelse med utdelingen.
Ellers står hjelperne nesten i

Rudolf Steiner School i
Stourbridge
■■ Andre interesser:
■■ Friidrett
■■ Svømming
■■ Dans
■■ Håndball
■■ Teater (første rolle som
tolvåring)
■■ Lokale arenaer og
støttespillere:
■■ Sjøbodteateret
■■ Thesbiteateret
■■ To sommere i Thaulowhullet
(regiassistent, rolle)
■■ Kattas Figurteater
■■ Fått trene på Steinerskolen
og Papirhuset
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IN ACTION: Sofia Ryan Sondresen i luften. 
kø. Da hun gikk på videregående, fikk hun låne treningslokaler på Steinerskolen. Katta har
lånt henne utstyr. Nå har Tiril
Engelstad på Papirhuset gitt
henne lov til å bruke scenen der
som treningssal. Den har tre
kroker i taket som tåler vekten
av mye mer enn Sofia.
Da Øyene møtte henne for et
par uker siden, brukte hun Papirhusets scene til å øve inn en
miniforestilling på fem, ti minutter. Den skulle i utgangspunktet brukes ved overrekkelsen av Drømmestipendet. På
grunn av pandemien, ble forestillingen filmet og vist på Tinghaug under tryggest mulige forhold.

Trolig dansetrapes
For tiden er det forstudiet og
bachelorgraden som står i ho-
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det på Sofia. Fremtiden etter
det tror hun kan bli i en form for
nysirkuskompani, som Cirque
du Soleil. Samtidig ønsker hun
å jobbe for at sirkus både skal
bli mer tilgjengelig og mer
mangfoldig i uttrykk og form i
Norge.
– Jeg kan velge flere former.
Jeg tror jeg kommer til å rette
meg inn mot dansetrapes. Da
kan du være nær bakken, sier
hun og legger vekt på at det
ikke er fordi hun er redd for
høyder. Hun blir aldri redd.
Men ved å være nær bakken,
kan hun også få utløp for noe
annet hun drømte om som
barn: Hun ville bli skuespiller.
Det kan sikkert være fint å
falle tilbake på. En skuespiller
har trolig høyere aldersgrense
enn en trapesartist. Ellers sier
hun det er vanlig at de som dri-

ver med slikt, finner seg oppgaver innenfor samme felt, som
lærer eller regissør.
Fast jobb er en form for sikkerhetsforanstaltning. Hvordan er det når man henger i en
trapes?
– Da bruker jeg en tjukkas!
Og en tjukkas er en spesiallaget matte for bruk under idrettsøvelser, for lesere som ikke visste det allerede.
Øyene presser Sofia litt med
tanke på idealer og forbilder,
men hun har ikke det. Hun hadde vel heller ikke så god oversikt over slikt da hun som fireåring begynte å interessere seg
for disiplinen.
– Hva med støttespillere i lokalmiljøet?
– Lærer Magnus Aagesen var
veileder og hjalp meg i drømmefasen, da jeg skulle se for
meg hvilken vei jeg skulle gå.
Han holdt inspirasjonen oppe
for meg.

Drømmestipendet
Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og
Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004,
og siden den gang har en lang
rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. Blant
dem finner vi utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella
Marie Hætta Isaksen, Heidi
Ruud Ellingsen og Ingebjørg
Bratland.
Fra 2021 kan unge kunst- og
kulturutøvere mellom 18 og 25
år søke Drømmestipendet. Stipendet deles ut i kategoriene
dans, musikk, sirkus, skapende
skriving, teater, visuell kunst
og åpen klasse.

