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Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om bidrag från föreningen Kultur och
Musikcentrum för Festival Midsommar Latino 2008
Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att bevilja 25 000 kr i bidrag till föreningen
Kultur och Musikcentrum till Festival Midsommar Latino 2008.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Föreningen Kultur och Musikcentrum har ansökt om 25000 kr från Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning i ekonomiskt stöd till kulturarrangemanget Midsommar Latino år
2008. Föreningen har även ansökt om bidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning föreslår nämnden att stödja kulturarrangemang med
25000 kr.

Bilagor:
1. Ansökan från Kultur och Musikcentrum Dnr: 004-009-2008
2. Redovisning från Midsommar Latino 2007 Dnr: 009-097-2007
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Bakgrund
Sedan sjutton år tillbaka arrangerar föreningen Kultur och Musikcentrum kulturfestivalen
Midsommar Latino på Järva Folkets Park på Eggeby Gård. Festivalen har alltid ägt rum
på midsommardagen och i år är arrangemanget den 21 juni. Under årens lopp har
Midsommar Latino utvecklats och vuxit till ett mycket omtyckt och välbesökt
evenemang.
Midsommar Latino har ofta uppmärksammats av media och bidrar också på så sätt till att
sprida en positiv bild av integrations- och kulturverksamheten i vårt område. Festivalen
2006 visades i ett halvtimmeslångt program på SVT. Även Radions P1 sände ett längre
inslag. Årets festival kommer att bjuda på ett tio timmar långt kulturprogram med ett
hundratal medverkande artister från ett tiotal olika artistgrupper. Speciella barnprogram är
som tidigare år inplanerade för den yngre publiken. Marionetteatern El Puente inleder
festivalen med föreställning och workshop. För ungdomar är flera artister tilltänkta och
tillfrågade och speciellt för årets festival är att dansen speciellt uppmärksammas.
Kostnad och finansiering
Föreningen Kultur och Musikcentrum beräknar budgeten för årets festival till 577 000 kr.
Från landsting, kommun och studieförbund söker föreningen 305 000 kr, varav 175 000 kr
från Stockholms stad. Stockholms kulturnämnd behandlar en ansökan på 100 000 kr från
föreningen under maj månad. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning inväntar ansökan på
50 000 kr från föreningen, beslut i ärendet har blivit senarelagt.
Förvaltningens synpunkter
Midsommar Latino har blivit tradition för många boende kring Järvafältet. Festivalen
kompletterar stadsdelens egna evenemang med traditionellt svenskt midsommarfirande i
Akalla by och Eritreanska föreningens firande på Husby Gård. Midsommar Latino är ett
av de kulturarrangemang för hela familjen som Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning valt
att stödja och lyfta fram i sin årliga sommarinformation till barn, ungdom och familj.
Förvaltningen föreslår att Midsommar Latino får 25 000 kr i kulturbidrag till barn- och
ungdomsinslag under festivalen.

