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Ansökan om enstaka bidrag
Föreningens namn
Tyresö Konstförening

Rubrik som förklarar vad ni söker bidrag för
Bidrag i samband med utställning för Tyresökonstnär Marie Gustafsson.

Beskriv vad bidraget söks för
Den årliga "novemberutställningen", som anordnas av Tyresö Konstförening i samarbete med Tyresö kommun för att presentera och gynna
lokala konstnärer, visas på Tyresö konsthall 24 oktober - 29 november. Utställningen är en av årets höjdpunkter för konstlivet i Tyresö. I år
visas konst av Melanie Baker Hörnstein och Marie Gustafsson. Konstföreningen har ansökt om ekonomisk ersättning av organisationen
Sveriges Konstföreningar för båda konstnärerna och blivit beviljad bidrag för Melanie men inte för Marie Gustafsson, pga organisationens
villkor och meritkrav. Vi ansöker härmed ersättning för Marie Gustafsson motsvarande den summan som Melanie kommer att erhålla.
Beskriv till vilket syfte ni söker bidraget och hur ni planerar att uppnå syftet
Vi söker ekonomisk ersättning för de faktiska kostnader för material och arbetstid som Marie har haft och kommer att ha i samband med
förberedelse och färdigställande av utställningen.

Beskriv vilken målgrupp som bidraget avser att gagna och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Målgrupp är Tyresös konst- och kulturintresserade invånare i alla åldrar, samt besökare till biblioteket/konsthallen. Marie Gustafsson är en
mycket uppskattad medlem och deltagare i Konstrundan Tyresö och arbetar även som bildlärare på Nyboda skola, vilket betyder att
utställningen kommer att attrahera även många unga besökare. Utställningen kommer att marknadsföras i flera olika kanaler via
kommunen, konstföreningen och Konstrundan.

Uppge eventuella samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till det ni söker bidrag för
Konstföreningen samarbetar med Tyresö konsthall gällande förberedelse, genomförande och marknadsföring av utställningen.

Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
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Nedan anger ni storleken på respektive relevant intäkt och omkostnad. 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)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
5000
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
0
Specificera övriga kostnader

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
5000
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
5000
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