UtomhusBio 2011 ”Under Stjärnorna”
Bakgrund
Bland regelbundna ungdomsbesökare på Café Bonza har efterfrågan för en professionell
diskjockey utrustning blivit allt större. För att införskaffa en sådan utrustning och bidra till att
generellt öka det kulturella engagemanget bland kommuninvånarna har ungdomarna föreslagit
att i samarbete med Café Bonza anordna en gratis utomhusbio kväll för Tyresös
kommuninvånare under sensommaren på Domusängen.
Ungdomarna kommer under kvällen att sälja snacks, läsk, korv och lotteri till vinstdrivande
syfte till ändamålet att handla in en diskjockey utrustning till Café Bonzas verksamhet.
Syfte





Mål









Generellt öka det kulturella engagemanget bland kommuninvånarna.
Att skapa en annorlunda och spännande upplevelse för besökarna under kvällen.
Att skapa gemenskap i arrangemangsgruppen.
Skaffa sig lärdom om hur man arrangerar (planering, marknadsföring och försäljning).
Bidra till integration mellan olika kulturella bakgrunder genom mötet.
Ha roligt.
Locka så många åskådare som möjligt.
Ungdomar: Lära sig att anordna, planera, marknadsföra och genomföra ett
arrangemang.
Få ungdomarna att ansvar och växa som individer.
Få ungdomarna involverade i Tyresös kulturliv.
Försäljning av snacks och dryck till vinstdrivande syfte.
Köpa in en önskad diskjockey utrustning till Café Bonzas verksamhet.
Gå i vinst.

Hur?
 Anlita ett företag som sköter hela UtomhusBio systemet. Tekniker kommer att finnas
på plats.
 Marknadsföring av arrangemanget till kommuninvånarna (flayers på Alby friluftsgård,
affischering i trapphus, kommunala anslagstavlor, facebook, Tyresö kommuns
hemsida och mass sms till ungdomar).
 Genom ständiga planeringsmöten där arbetsuppgifter ansvarsområden fördelas i
arbetsgruppen.
 Uppföljning (av planerade och utdelade arbetsuppgifter)
När?
.
 Planerat datum: lördagen den 13 augusti, tid: 21:30

Budget



Inköp av diverse försäljnings varor (Café Bonza)
Utomhusbio hyra (se bifogad kopia)

Planering









Ta kontakt med företaget som hyr ut utomhusbio systemet (boka)
Ta kontakt med Swedish film
Boka in datum för planeringsmöten med planeringsgruppen
Bestämma vem som gör vad
Uppmätning av området där biosystemet ska vara
Saker som ska göras: Affisch, utdelning av affisch i trapphus (kontakt med tyresö
bostäder och Akelius)
Köpa in varor för försäljning (Café Bonza)
Söka polistillstånd

Kontakt uppgifter
Företaget
Flimmer
Kontakt person: Linnea Landers
Telefon: 011-23 82 07
E-post: utomhusbio@flimmer.nu
Hemsdida: www.flimmer.nu
Arbetsgruppen (ungdomar)
Jonas Bertilsson
Kandesh Aziz
Joakim Ehn
Rafael Belkaid
Café Bonza
Abbas Reyhanian
Telefon: 070-169 81 82
E-post: abbas.reyhanian@tyreso.se

