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Kulturpris til ungt musikktalent fra Senja 
 
SpareBank 1 Nord-Norges Kulturpris ble i dag tildelt 21 år gamle 
Pål Moddi Knutsen fra Medby på Senja. –Valget har i år falt på en 
ung musiker, låtskriver, tekstforfatter og et allsidig 
kulturmenneske til tross for sin unge alder, sa juryens leder Ronald 
Rindestu ved tildelingen. 
  
Med prisen følger et stipend på 75 000 kroner, noe som gjør SpareBank 1 
Nord-Norges kulturpris til en av de største kulturprisene som deles ut i 
Nord-Norge. 
 
Pål Moddi Knutsen studerer til daglig kultur og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo, men er opprinnelig fra Medby på Senja. Moddi Knutsen 
har erfaring som produsent for ulike kulturarrangementer, særlig innenfor 
ungdomskultur og produksjoner med mange aktører. Han har musikalsk 
bakgrunn fra indiebandet Paraboles Volantes og andre band. Han har vært 
med i korps og vært engasjert som frilansmusiker ved forskjellige 
anledninger. Nå har Pål Moddi Knutsen hovedfokus på soloprosjektet 
Moddi. 
 
–Han fascinerer oss med sin musikalitet og utrykksformer. Han viser 
modenhet og har et musikalsk uttrykk som representerer en egen stil. Han 
er en nordnorsk stemme som fanger opp en internasjonal trend, sier 
Ronald Rindestu. 
 
Etter å ha spilt på Øyafestivalen sommeren 2008 fikk Moddi Knutsen 
følgende karakteristikk fra musikkanmelderen Håkon Moslet: 
 
”Senjagutten med det lyse trekkspillet, kassegitaren, det lyse sinnet og et 
band som teller fiolin, cello, trommer og bass, brukte ikke mange Øya-
minuttene på å bekrefte at han er et naturtalent av de sjeldne. 
Tilstedeværelsen hans er absolutt, formidlingsviljen er brennende og 
stemmebruken er like var som den er tindrende klar. Han er modig, moody 
og veldig Moddi.” 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norges kulturfond 
SpareBank 1 Nord-Norges kulturfond har som formål å fremme kulturlivet i Nord-
Norge. Dette skjer ved å stille midler til disposisjon for et stipend til unge 
kunstnere og kulturarbeidere.  
 
Stipendiet skal gå til et markant talent ikke eldre enn 25 år i stipendåret. Søkere 
må dokumentere kvalitet og vilje til å satse profesjonelt innenfor et område knyttet 
til kunst eller kulturhåndverk. Eksempler på kunstformer er dans, musikk, 
bildekunst, litteratur, film, teater og lignende.  
 
Kulturfondets styre har følgende sammensetning: 
 
Ronald Rindestu  Tidl. fylkesordfører i Troms 
Harald Devold   Daglig leder i Musikk i Finnmark 
Erik Bugge   Daglig leder i Vesterålen regionråd 
Marit S. Kulseth  Banksjef Sparebanken Nord-Norge, Rognan 
Kjell Kolbeinsen  Informasjonsdirektør Sparebanken Nord-Norge 
 
Pål Moddi Knutsen treffes på telefon 480 25 307 for kommentar. 
 
Tromsø, 28. januar 2009 
SpareBank 1 Nord-Norge 
 
Kjell Kolbeinsen 
informasjonsdirektør 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om SpareBank 1 Nord-
Norge: SpareBank 1 Nord-
Norge er en ledende 
leverandør av finansielle 
tjenester og produkter til 
person- og bedriftsmarkedet 
og offentlig sektor i 
landsdelen. Banken har en 
samlet kundebase på ca. 
245 000 personkunder, ca. 
40 500 bedriftskunder 
inklusiv offentlig sektor, lag 
og foreninger, og omlag 
100 000 forsikringskunder. 
Banken er representert 
gjennom 81 kontorer i 
Finnmark, Troms, Nordland 
og på Svalbard. SpareBank 
1 Nord-Norge har et eget 
representasjonskontor i 
Murmansk (Russland), og 
er medeier i den russiske 
banken Bank Tavrichesky 
OJSC som har hovedkontor 
i St. Petersburg (Russland). 
 


