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Kultur- och fritidsnämnden

Utredning av möjligheten att anordna en musikvecka på våren

Förslag till beslut
Att ge kulturenheten i uppdrag att arrangera en musikvecka 2016 under vecka 7 samt
att avsätta en budget på 80 000 kr ur ”medel till nämndens förfogande” för
ändamålet.
Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Utvecklingsförvaltningen

Iréne Hededal
Kulturchef

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav i nämndplan 2015 kulturavdelningen i uppgift att
utreda möjligheten att anordna en musikvecka under våren. Nämndens tanke var en
konsertvecka med stark föreningsmedverkan och lokal anknytning, kanske i
anslutning till kulturskolans många avslutningskonserter under maj.
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Kulturavdelningen har ett förslag till upplägg för en musikvecka i februari 2016,
förslagsvis vecka 7 (15-21 februari). Tanken är att vi bokar Forellscenen hela veckan
och bjuder in föreningar och lokala musikartister att gratis få tillgång till scenen.
Eventuella intäkter tillfaller föreningen/ artisten. Maxkostnad per biljett föreslås vara
120 kr vilket ger en maximal intäkt på 30 000 kr. Kommunen står för en samordnad
marknadsföring av musikveckan samt en programvärd som hjälper
föreningen/artisten till rätta. Kommunen står också för en teknikertjänst och
befintlig ljud- och ljusutrustning. Önskas ytterligare teknisk utrustning eller
teknikertjänst bekosta det av föreningen/artisten. Under veckan arrangerar
kulturenheten en kvällskonsert med en arvoderad artist. Biljettintäkterna går i det
fallet till kulturenheten. Kulturskolan, Café Bonza och Tyresö fritidsgårdar kan
tillfrågas om att bidra med en gemensam eller flera separata konserter. Eventuella
intäkter tillfaller verksamheterna. Kommunen förbehåller sig rätten att lägga
programmet på ett sådant sätt att det blir varierat och riktar sig mot olika
målgrupper. Målsättningen är att ha sju kvällskonserter och tre lunchkonserter under
veckan.

Budget:
Utgifter:
Scen
Inhyrd personal (tekniker, programvärdinna)
Artister
PR
Transporter
Övrigt
Summa

0 kr
20 000 kr
55 000 kr
15 000 kr
2 000 kr
8 000 kr
100 000 kr

Intäkter
Anslag
Biljettintäkter
Summa intäkter

80 000 kr
20 000 kr
100 000 kr

