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Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Att bidra med 30 000 kronor till Tyresöfestivalen 2011.

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Iréne Hededal
Kulturchef

Sammanfattning
Lördagen den 3 september kl. 12-17 arrangerar Tyresö kultur och fritidsgårdar
för fjärde året en festival i Nybodaområdet. Tyresöfestivalen är en familjedag
för alla tyresöbor med underhållning och aktiviteter. Kommunens
verksamheter, föreningslivet, räddningstjänsten, kyrkan, privata aktörer samt
lokala artister och politiker finns på plats. Ett femtiotal aktörer förväntas delta.
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Beskrivning av ärendet
Tyresöfestivalen har underrubriken ”mångfald och omtanke”. Arrangemanget
visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den
kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer.
Ingen enskild aktör är ensam stark nog att fylla behovet, men genom att arbeta
tillsammans och samordna oss finner vi att vi kompletterar och berikar
varandra.
Hela dagen är det musik- och dansframträdanden på den stora scenen; The
Moniker, Jojje Wadienius och Clownen Manne underhåller stora som små.
Cirkus Cirkör kommer med sina artister med funktionsnedsättning.
Konferencier är Tyresös egen Erik Linder, som även kommer att bjuda på några
låtar från sin nya skiva. Det blir musik- och dansframträdanden med lokala
artister på stora scenen och även på inomhusscenen i Kvarnhjulet. Massor av
prova-på-aktiviteter över hela området: spela in ett radioprogram med Tyresö
Närradio, spela instrument på kulturskolan, prova streetbasket, klätterplank,
hoppborg, ansiktsmålning med mera. Besökarna får träffa lokala politiker, ta en
fika eller en bit mat och fynda på loppisar eller bland marknadsstånden.
Tyresöfestivalen är även en slags ”föreningarnas dag” där föreningar får
möjlighet att presentera sin verksamhet och värva nya medlemmar. Tyresö
föreningsråd hjälper till med planeringsarbete och bidrar även ekonomiskt.
Utgifter:
Scen
Artister
PR
Tillstånd mm
Summa:

50 000 kr
70 000 kr
25 000 kr
19 000 kr
164 000 kr

Intäkter:
Kulturen
Fritidsgårdar
KS
TyBo
TFR
Övrigt
Summa:

35 000 kr
35 000 kr
30 000 kr
10 000 kr
8 000 kr
16 000 kr
134 000 kr

Med ett bidrag på 30 000 från Kultur- och fritidsnämnden har festivalen en
budget i balans.

