Teater Najkit org. nr: 802466- 3190
Ansökan om projektbidrag på 25 000:för en musikalshow
riktad till förskolor och grundskolor i Tyresö.
Bakgrund till ansökan
Förra våren satte vi i Najkit upp vår egenskrivna musikal ”Det var en gång...The
Musical!” och bjöd in skolor och förskolor att komma och se gratis. Det var en stor
succé, och vi fick mycket positiv feedback från vår publik!
Vi tror att det är jätteviktigt att barn får tillgång till kultur ”på riktigt”. Men då budgeten
hos skolorna är liten för just detta, och barnen själv inte skall behöva betala för ett
event under skoltid vill vi i Najkit erbjuda våra shower som alternativ.
Vi håller nu på att skriva en ny musikal, men i väntan på denna kommer vi sätta upp
en mindre föreställning med välkända musikalsånger från de kändaste
Disneyfilmerna. Detta kommer ske den 3/6 kl 9:00 och 11:00.
Vi hoppas också att kunna göra om det hela den 5/6 samma tider eftersom trycket på
biljetter är stort från skolor och förskolor. Huruvida det kommer fungera den 5/6
beror helt på om vi kan använda Forellen denna dag då byggarbete pågår utanför. Vi
har preliminärbokat, och väntar på svar.
Vi kommer också att uppmuntra barnen att sjunga med under showen, och vi
kommer göra varje låt till en egen ”scen”, med koreografi och regi.
Vi satsar på att allt vi gör skall se ut och upplevas som en ”riktig” show/föreställning,
och satsar mycket på ljud, ljus, kostym och självklart koreografi, regi och skådespel.
I vår förening finns mest ungdomar upp till 22 år. Några vuxna som konstnärlig
ledning, regissör etc med erfarenhet inom branschen gör att produktionerna håller
hög kvalité.
Allt arbete vi lägger ner är ideelllt, men vi behöver hjälp att bekosta teknik,
kostym, scenografi och rekvisita. Och därför skriver jag nu detta brev för att
med det söka projektbidrag för det här så vi kan göra det så bra som möjligt.
Nedan följer vår ansökan med beskrivning av det ni behöver veta. Om det fattas
något eller om ni undrar över något är det bara att maila eller ringa.
najkit@hotmail.com
0702848278

Med vänliga hälsningar
Hela Teater Najkit
Via konstnärliga ledaren
AnnaCarin Blomberg

Kostnadskalkyl för ansökan om projektbidrag på 25 000:-

Vårt syfte:
Att kunna erbjuda barn och ungdomar i skolor och förskolor ett gratis kulturäventyr i
sitt närområde: Bio Forellen.
Vår målgrupp:
Barn från 4 år upp till ca åk 5 i förskolor och grundskolor och vi beräknar att nå ut till
250 elever/föreställning. Vår förhoppning är 4 föreställningar, men i dagsläget är två
klara (se ovan i brevet, det beror på om vi får ha tillgång till Forellen pga
ombyggnationerna som pågår då), dvs mellan 500 -1000 Tyresöelever kommer att
få ta del av vår föreställning.
Tidsperiod:
Föreställningar den 3/6 kl 9:00 och 11:00. Förhoppningsvis också föreställningar den
5/6 kl 9:00 och 11:00. Repetitioner för oss i Najkit börjar 4/4 och kommer att vara en
dag i veckan plus ca tre helger.
Planeringen:
Najkit har planerat föreställningarna och bokat Forellen. Repetitionerna är planerade
till redan bokade dagar på Forellen samt redan bokade tisdagskvällar på Tyresö
Gymnasiums aula. Helgen innan föreställning är Forellen bokad och då kommer vi
träna in det sista, ha genrep samt sätta ljud och ljus. Vi kommer att ha grundkläder
som är lätta att komplettera med andra kläder för att skapa olika karaktärer till de
olika numren. Vi kommer att ha förberett ljud och ljus så det passar till varje nummer.
Vi kommer också (som vi gjort förut) se till att eleverna får material (information,
frågor, uppgifter) skickat till sig som de kan ha för att förbereda besöket, och material
för uppföljning efteråt. Det materialet är gjort av utbildad lärare och till för att
förbereda barnen på vad de ska få se, och förankra besöket och upplevelsen de fått.
Kostnadskalkyl:
Allt ”mänskligt” arbete vi gör är ideelt (med reptider ca 2 veckors heltidsarbete för
12-15 personer), men vi räknar med att kostym, scenografi, rekvisita, smink, ljud och
ljus kommer att kosta oss 25 000:- enligt nedan:
Ljud, inkl headsets till alla på scen: 7000:Ljus: 4000:Kostym: 7000:Smink/hår: 2000:Scenografi: 2500:Rekvisita: 2500:Summa: 25000:Vi ansöker nu om bidrag på hela denna summa för att ha råd att sätta upp
föreställningen utan att våra medlemmar ska behöva betala med mer än all den
tid vi lägger ner på repetition, att sy kläder, tillverka rekvisita etc.

