Ansökan om kulturbidrag till enstaka kulturarrangemang

2021-12-07

Tyresö Musikklasser Föräldraförening ansöker om 85 000 kronor för Musikal

Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Musikklasser Föräldraförening

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

|E Arrangemanget planeras att genomföras januari - juni

D Arrangemanget planeras att genomföras juli - december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
vårterminen 2022 med avslutande musikal i mars-april

Plats för arrangemanget
Nyboda skola och sannolikt Forellen
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för
Nyboda skolas musikklasser genomför vartannat år en musikal för årskurs 8-9. I genomförandet ingår att eleverna tillsammans med Teater
Pegasus Produktion, arbetar arbetar fram ett manus. Manuset ska möjliggöra att alla medverkande får möjlighet att utveckla sång, teater

och dans. Manuset väver in musik, kända musikal låtar och andra samt ev även underscore och effektmusik. I arbetet ingår rollfördelning
tillsammans med ansvarig på skolan och bearbetning fram till premiär.
Förutom manus, regi och koreografi som ges genom Teater Pegasus Produktion, tillkommer kostnader för scenografi, bokning av lokal för
uppförandet, programblad och biljetthantering, kostym, rekvisita samt teknik (musik och ljus)
Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet
Syftet med musikalen är att eleverna i musikklass ska få möjlighet att utveckla sång, teater och dans.

Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Målgruppen dels föräldrar och släktingar till eleverna, dels invånarna i Tyresö kommun.

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till arrangemanget
Nyboda skola, hjälper till med att låta eleverna arbeta med musikalen i skolan med skolpersonal.

Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan

Tyresö kommuun
135 81 TYRESO
Marknadsgrand 2, Tyresö centrum

Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se
htt s: e-t'anster.t reso.se
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Ansökan om kulturbidrag till enstaka kulturarrangemang

2021-12-07

Tyresö Musikklasser Föräldraförening ansöker om 109600 kronor för Musikal

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
40000 kronor

Eventuell medfinansiering (från andra än kultur— och fritidsnämnden)
Föreningens tillgångar från tidigare evenemang. nu ca 77000 kr
Övriga intäkter
Sponsorer

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
164300 kronor
Resor/transporter

Lokalhyra
okänt nu

Utrustning/material
okänt nu

Marknadsföring
2500

Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
83 O O
Specificera övriga kostnader
Ljud- och ljustekniker, 27 000 kr, filmning, 30 000 kr, rekvisita 5 000kr, 20 000 - bodar/loger (det finns inga omklädningsrum i Forellen),

bankavgifter 1 000 kr

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
40 000

Summa kostnader

249 800

Egen finansiering anges här
77000

Ansökt belopp

85 000

Tyresö kommun
135 81 TYRESO
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum

Telefon: 08-578 29 100
servicecenter©tyreso.se
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