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Ansökan om kulturbidrag till enstaka
kulturarrangemang 2019

Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn

Tyresö Konstförening

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

Föreläsning om Lena Cronqvist i samband med en stor utställning på Prins Eugens Waldemarsudde.

✔ Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget

En tisdagskväll i mars (förmodligen den 10:de mars). Att bekräftas.

Plats för arrangemanget

Programrummet i Tyresö Bibliotek.
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för

Elisabeth Hedstrand är bildpedagog på Prins Eugens Waldemarsudde och har alltid blivit en populär föreläsare för oss. Hon kommer att
berätta om konstnären Lena Cronqvist som kommer att vara hyllat med en stor utställning som invigs på Waldemarsudde den 7 mars 2020.

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

Syftet är att bjuda in Tyresös invånare på en illustrerat föreläsning om Cronqvist, av en bildpedagog som kommer att jobba i nära anslutning
till utställningen. Sådana föreläsningar om konst har långt varit en uppskattad del av föreningens samarbete med Tyresö Konsthall, och vi
kommer att planera arrangemanget i konsultation med konsthallens chef Charlotte Gyllner.
Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen

Tyresö Konstförening har arrangerat konstevenemang inklusive föreläsningar under många år och har bra erfarenhet av vilka evenemang
attrahera mest folk och detta faller i den kategorin för bred överklagande. Arrangemanget riktas huvudsakligen till konstintresserade i
Tyresö. Många av dessa är naturligtvis medlemmar i vår förening, men evenemanget är öppet till allmänheten och vi arbetar ständigt för att
fånga nya medlemmar och breda kunskap om konsten.

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

Vi alltid jobbar nära Tyresö Konsthall och kulturenheten för att ordna sådana föreläsningar, och har även en förbindelse till Prins Eugens
Waldemarsudde som byggs på Prins Eugens anslutning till Tyresö.

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

0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)

0
Övriga intäkter

0
Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)

4500
Resor/transporter

0
Lokalhyra

0
Utrustning/material

0
Marknadsföring

200 (utskrift och betalad marknadsöring på Facebook)
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)

500
Specificera övriga kostnader

Chips och cider, 200 kr
Blommor till föreläsare, 300 kr
Summa budget för ansökan
Summa intäkter

0
Summa kostnader

5200
Egen finansiering anges här

Ansökt belopp

5200
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