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Ansökan om kulturbidrag till enstaka
kulturarrangemang 2019

Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn

Tyresö Musikklassers Förening (TMF)

Rubrik som förklarar vilket arrangemang som ni söker bidrag för (endast ett arrangemang per ansökan)

Musikal

✔ Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget

Mars 2020

Plats för arrangemanget

Bio Forellen
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för

En musikal som sätts upp för åk8 och åk9 vartannat år som en del av utbildningen och skolarbetet i musikklass.
Arrangemanget sätts upp för Tyresö Kommuns invånare mo och däribland självklart elevernas familjer och släktingar som köper biljetter via
en biljettleverantör, samt via eleverna som de sista dagarna innan premiär går runt och promotar och gör reklam för musikalen i Tyresö
Centrum  utklädda i kostymer de själva tillverkat eller införskaffat som en del i deras musikalarbete.

Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet

Elever lär sig det totala arbetet i en musikaluppsättning så som audiotion, arbetet med manus, på scen, bakom scen och i kulisser som
skådespelare/aktörer. De lär sig ljud och ljus(teknik) samt samarbetet som ett team, enskilt som skådespelare/musiker/sångare. Enligt
elever som gått ut högstadtiet i musikklass tidigare är är detta det bästa och det roligaste de tar med sig efter åren i musikklass i Nyboda
skola.
Musikalen sätts upp i sin helhet av eleverna, Musiklärare, TMF (som finansierar och arbetar helt ideelt som Styrelse) och med hjälp av
produktionsbolaget Pegasus som ingår avtal med TMF och Musiklärare helt i samråd för hur allt skall ske löpande i arbetet.
Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen

Vi vänder oss till familjer till dessa eleverna i uppsättningen, kommun invånarna samt till blivande musikklass elever i åk 2 och 3 (som får
komma på förvisning av musikalen innan premiär). Vi går ut med information till klassmentorer, genom Biljettförsäljning för allmänheten
enligt ovan (familjer och kommun invånare) genom våra egna socialamediekanaler, kommunens och skolans hemsida, genom lokalpress
och lokalradio, affischering på biblioket i kommunen, flera centrum i kommunen bland annat. Fler sätt kan tillkomma vart efter arbetet nu
påbörjats.

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

Vi samarbetar med TMFs medlemmar viket är föräldrar som bidrar med en del rekvisita, sysslor och hjälp med trycksaker som kan
rabatteras iom detta, med Nyboda skolas ledning. Vi försöker hitta ytterligare samarbetspartners under tiden för eventuell möjlighet till tex
omklädningsrum då det nu inte finns sådant på Bio Forellen. Sist fick vi hjälp av ett åker som bidrog med att ställa upp en lastbil som vi
inredde till rep på Forellen så alla elever är pigga och glada och presterar sitt allra bästa. Med mera.

Övriga upplysningar

Vi önskar att bidraget betalas ut i förskott då vi måste betala produktionsbolaget hälften av totalen på ca 155 000 kr iom start av uppsättning som
är omg
Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se

https://e-tjanster.tyreso.se/

Kommentar till TMK:s ansökan om kulturbidrag våren 2020 efter samtal ordförande TMF
Tyresö musikklassers förening i samarbete med Tyresö musikklasser sätter upp en musikal vartannat
år. Syftet med musikalen är inte bara det musikaliska lärandet, utan även att få kännedom och
kunskap om det övriga arbetet som behövs för att få till en slutprodukt.
TMF:s styrelse består av fem personer och det är uteslutande föreningen som med ideellt arbete
under verksamhetsåret, finansierar kostnaderna för musikalen genom att bl.a. arrangera olika shower
och uppträdanden som lucia och vårkonserter som genererar intäkter. Utan föreningen skulle inte
några musikuppträdanden utanför skolan och speciellt då en musikaluppsättning vara möjlig. När
det gäller just musikalen i detta sammanhang så ligger allt repetitionsarbete (bortsett från några få
ordinarie musiklektioner) utanför skoltid.

Budget för TMF Kulturbidrag för
uppsättning musikal på Forellen
mars 2020
Budget Intäter
Biljetter
Medfinansiering Myggor
Övriga intäkter
Total Intäkter
Budget kostnader
Löner inkl moms
Tekniker på plats 1 vecka, v12
Resor
Lokalhyra
Utrustning
Material
Marknadsföring
Övriga kostnader
Total Kostnader

145000
40000 Nyboda skola betalar hälften av totalt
185000

185000 Externt Produktionsbolag
15000
20000
80000
10000
2000
1000
313000

Egen Finansiering

58000

Ansökt bidragsbelopp

70000

Hyra av loger
Myggor
Rekvisita som ej går att lösa bland föräldrar mm
Affischer mm
fika, blommor mm

