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Ansökan om kulturbidrag till enstaka
kulturarrangemang 2019

Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Jazz & Blues Club

Rubrik som förklarar vilket arrangemang som ni söker bidrag för (endast ett arrangemang per ansökan)
Konsert med Mandy´s Blue Seven

✔ Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20200421

Plats för arrangemanget
Restaurang Toscanini
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för
Bandets medlemmar har passion för jazz som spelades speciellt i 20talets Chicago, men har även Louis Armstrong och King Oliver på
repertoaren

Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet
Att jazzintresserad publik får njuta i Tyresö av god jazzmusik av hög kvalitet

Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Jazzintresserad publik

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till arrangemanget


Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs för att genomföra arrangemanget. E tjänsten beräknar underskottet som återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet utgör det
ansökta beloppet. Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter/avgifter
3000
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
6000 annonsbidrag, medlemsavgifter

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
6000
Resor/transporter
0
Lokalhyra
2000
Utrustning/material
0
Marknadsföring
2500 Jazzmagazin och affischer
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
5000
Specificera övriga kostnader
förtäring till medverkande musiker, bankkostnader, medlemsavgifter, STIM

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
9000
Summa kostnader
15500
Egen finansiering anges här
2000
Ansökt belopp
4500
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