STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING
Kulturnämnden (400.000 -)
Beslutsdatum: 2019-12-10

Utvecklingsstöd för år 2019
Bifall

Handläggare: Birgitta Granbacka

Folkoperan Aktiebolag

Diarienummer: 6.1/2293/2019
Inkom: 2019-08-23

www.folkoperan.se
Titel: Folkoperans flexibla och tekniskt innovativa teaterrum för
ökad samverkan & konstnärlig förnyelse.
Ekonomi
Sökt belopp: 1 095 000 kr

Förslag: Bifall

Beviljat belopp: 500 000 kr

Söker flerårigt stöd:

nej

Motivering
Insatsen berikar Stockholms stads kulturliv.
Handläggarens sammanfattning
Folkoperan söker stöd för uppgradering av spellokalen genom ombyggnad- och tillgänglighetsförbättring samt byte av salongsstolar.
Renoveringen innebär framtagande av originalmålning i taket, nya hängningar och teknikbryggor, helt nya stolar, borttagning av
svårtillgängliga platser och installation av ny el och hörslinga. Förvaltningen bedömmer att insatsen är viktig för Folkoperans konstnärliga och
publika utveckling. Med insatsen ökar tryggheten, säkerheten och tillgänglighet för både publik och personal. Förvaltningen föreslår därmed
ett stöd om 500 000 kr.
Kulturell/konstnärlig förnyelse
En hållbar teknisk miljö med hög flexibilitet bäddar för konstnärlig förnyelse i teaterrummet. Med renovering och framtagande av takets
originalutseende kommer publiken att få en större skönhetsupplevelse av rummet. Akustiken kommer att förbättras. Nya hängningar,
förbättrad elsäkerhet och teknikbryggor kommer att möjliggöra snabbare teknikomställningar och därigenom fler gästspel. Ny digital
bildteknik för dirigent och scenbild ger möjlighet till friare placering av dirigent och orkester. En öppen lösning för teknik-tak ger en ökad
volym i rummet och bättre efterklangstid. Lokalen blir bättre lämpad för opera, musikteater och konserterverksamhet.
Samarbeten
Med ett flexiblare scenrum kan fler och andra samarbetsparter tillkomma. Folkoperan kan bli en mer attraktiv scen/plats för ekonomiskt starka
aktörer som vill arrangera gästspel, kongresser, utställningar med mera under perioder när man inte har egen aktivitet.
Kulturupplevelser till fler
Med nya bekvämare stolar, säkrare platser på balkongen och fler rullstolsplatser kommer publiken att få en bättre och tryggare konstnärlig
upplevelse. Innertakets renovering kommer att innebära förbättrad akustik. Hörslinga kommer att installeras. Detta kommer att locka
ytterligare publik och öka tillgängligheten. Att kunna spela flera operor samtidigt i repertoar och snabbare kunna ställa om mellan program ger
ökat utbud av föreställningar, egna så väl som gästspel vilket ger möjlighet till mer publik.
Utforskande experiment
Förutsättningen för att genomföra utforskande experiment förbättras med säkrare elinstallationer och snabbare omställningstider. Med ökad
flexibilitet och säkrare arbetsmiljö ökar benägenheten att genomföra utforskande experiment.
Ekonomisk bärkraft
Fastighetsägaren Gillevik AB och Folkoperans vänner bidrar med medel. Fastighetsägens investering kommer att belasta hyran på sikt. En
förbättrat scen kommer att göra lokalen mer attraktiv även för invigningar och konferenser.
K
Referensgruppens samlade bedömning
Insatsen innebär hög konstnärlig förnyelse, bidrar till kulturupplevelse till fler och har ekonomisk bärkraft.
Utvecklingsinsats
Utv. typ:
Uppgrad
Plats:

Folkoperan, Hornsgatan 72 StockholmFolkoperans teaterrum och salong

(angiven av sökande)

From:

2020-03-09

Tom:

2020-08-31

BUDGET
Intäkter
Offentligt stöd

Övrigt stöd

Andra resurser

Sponsorer

1 095 000

Övriga intäkter

0

0

Kostnader
Produktion Marknadsföring
995 000

Intäkter
Andra resurser

0

Belopp
1 095 000

Tjänster

Resor

Löner

Lokaler

0

100 000

645 000

450 000

Beskrivning/bidragsgivare

Kommentar

Stiftelsen Folkoperan

-

1(3)

Övr kostnader

STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING
Kulturnämnden (400.000 -)
Beslutsdatum: 2019-12-10

Utvecklingsstöd för år 2019
Bifall

Handläggare: Hampus Larsson

wip:sthlm Ekonomisk förening

Diarienummer: 6.1/2318/2019
Inkom: 2019-08-23

http://www.wipsthlm.se/
Titel: Flytt och etablering av konstnärliga produktionsplatser

Förslag: Bifall

Ekonomi
Sökt belopp: 5 721 168 kr

Söker flerårigt stöd:

Beviljat belopp: 1 500 000 kr

nej

Motivering
Insatsen berikar Stockholms stads kulturliv.
Handläggarens sammanfattning
Ateljéhuset wip:sthlm söker stöd för flytt och etablering av minst 71 ateljéer med 3000 kvm på Västbergavägen 26. Ett 15-årigt hyreskontrakt
med Fastpartner har tecknats. Ateljéhuset wip:sthlm är Stockholms största ateljéförening för konstnärer, idag inrymd i en industrifastighet i
Årstaberg som de ska lämna. wipsthlm har bedrivit ateljéverksamhet på denna adress sedan 2006. Medlemmarna är professionella konstnärer,
och en liten del från angränsande områden så som koreografer, designers, och scenografer. Medlemmarnas arbete syns både i Stockholm,
övriga Sverige och internationellt, på gallerier, konsthallar, scener och genom konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet.
Insatsen bedöms starkt leda till kulturell förnyelse och vara prioriterad då det råder stor ateljébrist i Stockholm idag. Den konst som
produceras i ateljéhus bedöms komma publiken till dels i en rad offentliga miljöer.
Stödhistorik
2018, 350 000 kr i utvecklingsstöd
2017, 204 375 kr i utvecklingsstöd
Kulturell/konstnärlig förnyelse
wipsthlm har ett kösystem för vakanta ateljéer där idag 250 står anmälda. Fler anmälningar väntas eftersom ateljébristen är stor i Stockholm.
Samarbeten
Sökanden arrangerar utställningar både med externa konstnärer och medlemmar i huset.
Kulturupplevelser till fler
Den produktion som sker i ett större ateljéhus ger kulturupplevelser till fler genom offentliga gestaltningar i samband med utbyggnad av
tunnelbana, sjukhus och andra offentliga platser. Publiken möter även konsten på gallerier, konsthallar och museer samt tillfälliga
utställningsplatser. Professionellt yrkesverksamma konstnärer är ofta inblandade i en rad olika konstnärliga projekt inom tillexempel
scenkonst och filmproduktion.
Utforskande experiment
Insatsen är inte av experimentell karaktär.
Ekonomisk bärkraft
Bifogat ansökan finns en femårig budgetplan för hur wip ska kunna möta de kostnader som hyra med mer inbegriper. Meccenater har gått in
med 400 000 kr i deposition till hyresvärd. Stöd söks för en omfattande lokalanpassning om 3.5 mnkr, projekledning 571 584 kr, jurister och
kontaktsansvarig 285 792 kr, byggansvarig 285 792 kr, flyttkostnader 875 000 kr och säkerhetsdeposition på 200 000 kr.
K
Referensgruppens samlade bedömning
Insatsen bedöms vara en kulturell förnyelse, leda till samarbeten och kunna ge kulturupplevelser till fler.
Utvecklingsinsats
Utv. typ:
Etablering
Plats:

Flytt och etablering av ateljéer på två våningsplan på Västbergavägen 26.Vad gäller tider nedan, startdatum, sätter vid

(angiven av sökande) 2019-09-01. Dvs den process vi redan är inne fortsätter men vi förstår att de medel vi söker för kommer att gälla från

slutet av 2019 eller början på 2020.
From:

2019-12-14

Tom:

2020-10-31

BUDGET
Intäkter
Offentligt stöd

Övrigt stöd

Andra resurser

Sponsorer

0

Övriga intäkter

0

0

Kostnader
Produktion Marknadsföring
4 578 000

Intäkter

0

Belopp

Tjänster

Resor

Löner

Lokaler

0

0

0

1 143 168

Beskrivning/bidragsgivare

Kommentar
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Övr kostnader
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