
 
 

 
 

 
         Oslo, 3. november 2020 
 
 
 
PRESSEMELDING 
 
      
Willy Brandt-prisen for 2020 går til de tre skolene Kongshavn videregående skole i Oslo, Paul-
Natorp-Gymnasium og Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (begge i Berlin).  
 
De to styrelederne i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Sverre Myrli og Franz Thönnes 
begrunner stiftelsens beslutning med de tre prisvinnernes fremragende engasjement i forbindelse med 
utvekslingsprogrammet mellom Oslo og Berlin. 
 
Programmet startet opp i det små i 2008 ved at tre Oslo-elever fikk ta et skoleår i Berlin. Gjennom 
årene har ordningen utviklet seg gradvis, og hittil har den gitt godt over 200 Oslo-elever muligheten til 
å ta et skoleår i Berlin, lære tysk språk og kultur å kjenne, få tyske venner – og få opplevelser for livet.  
Kongshavn videregående skole koordinerer avtalen på vegne av Oslo kommune og sender nå 25-30 
elever til de to Berlin-skolene Felix-Mendelssohn-Bartholdy og Paul-Natorp hvert år. Det er rift om 
plassene. I år ble ordningen utvidet ytterligere, slik at også elever fra Berlin kan komme til Oslo for et 
år. Den aller første eleven fra Berlin kom til Oslo nå i høst. 
 
På grunn av den aktuelle koronasituasjonen i Norge og Tyskland blir det holdt to separate 
prisutdelinger – én i Berlin for de tyske prisvinnerne og én i Oslo for den norske prisvinneren.  
 
Den norske prisutdelingen finner sted torsdag 26. november 2020 klokken 18.00 under en middag 
på Hotel Continental i Oslo. 
 
Prisen vil bli overrakt av Tysklands ambassadør Alfred Grannas.  
 
Representater for media vil få anledning til å intervjue og fotografere under prisutdelingen. Av 
hensyn til koronasituasjonen ber vi om å bli kontaktet via info@willy-brandt-stiftelsen.no innen 
19. november for nærmere avtale. 
 
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen ble opprettet i år 2000, og årets prisutdeling blir derfor også en 
markering av stiftelsens 20-årsjubileum. Tidligere norske Willy Brandt-prisvinnere, tidligere 
styremedlemmer og andre venner av stiftelsen vil være til stede under årets prisutdeling.  
 
Willy Brandt-prisen deles hvert år ut til personer eller institusjoner som har utmerket seg gjennom et 
særlig fortjenstfullt arbeid for norsk-tyske forbindelsene. Prisen består av en byste av Willy Brandt, 
laget av den norske billedhuggeren Nils Aas, og et diplom. 
 
Bakgrunnsinformasjon om årets prisvinnere og om utvekslingsprogrammet mellom Oslo og Berlin er 
vedlagt denne pressemeldingen. 
 
 

Kontakt 
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen 
v/ daglig leder Ingunn Tveide 
Tlf: 92 26 00 56 
E-post: ingunn.tveide@willy-brandt-stiftelsen.no  
Internet: www.willy-brandt-stiftelsen.no  


