Idépeng

2019-08-26

Förnamn
Angelica

Efternamn
Björck sciuto

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Telefon

E-post

Bekräfta e-post

* Beskriv kort din idé (vad ni vill göra, varför ni vill göra det, hur ni vet att andra ungdomar tycker att det är bra och
vad det kommer att ge er)
Idén är använda "de fem elementen" från wu xing systemet som grund, som i sin tur kommer skapa en helhet av balans. Det kommer att
handla om energier med andra ord. Så alltså kommer utställningen främst bestå av 5 mellanstora tavlor varav varje tavla representerar ett
element. Det är viktigt för mig att skapa en känsla av balans i min konst. Genom att ja grävt mycket i mitt inre har jag kunnat få fram något
äkta, något som verkligen speglar mig. Jag vill att fler ska komma mer i kontakt med sitt inre och kunna skapa utifrån det. M in konst
beskrivs ofta som flummig och abstrakt. Jag vill uppmuntra människor att vara mer fria inom konsten.
Välj den typ av arrangemang som passar bäst
Konst
Förslag på datum
2019 november/2020
* Plats för arrangemanget
Tyresö julsalong, Tyresö bibliotek
Ansökningssumma i kronor
10000
Beskriv vad pengarna ska användas till och vad det kostar
Pengarna kommer att gå till diverse material
2500 kr canvas
1500 kr oljekritor
2000 kr akrylfärg
Posca pennor 1500 kr
Penslar 700 kr
Inramning 1800 kr
Övrigt

Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos kultur- och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara
ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för
att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden
behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se

