Redovisning av
Kultur- & Idrottsgalan Tyresö 2016
Den 18 mars genomfördes den sjätte upplagan av Tyresös Kultur- & Idrottsgala.
Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv – det finns över 70 stycken
föreningar innanför kommungränsen – och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt
engagemang för sin förening och för kommunen.
Kulturstipendium
Förutom att hylla kommunens duktiga och engagerade föreningsaktiva på galan så delades
det ut kulturstipendier. Stipendier ska tilldelas personer som utövar kulturell verksamhet
inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, foto med mera eller som på annat sätt
främjar kulturell verksamhet i kommunen. I år delades det ut tre stycken stipendier à
10 000 kronor.
Projektgruppen
Gruppen som jobbade med galan bestod av representanter från informationsenheten,
kulturavdelningen, fritidsavdelningen och utvecklingsförvaltningens stab.
Information
Information om galan skedde via lokaltidningen, kommunens hemsida, Föreningsportalen
samt genom utskick till kommunens alla föreningar.
Inbjudningar
Inbjudningar gick ut till alla föreningarna, via brev och e-post, i mitten av februari.
På Föreningsportalen på kommunens hemsida fanns det från i mitten av februari möjlighet
för föreningar att anmäla gäster till galan.
Det fanns också möjlighet för allmänheten från och med den 1 januari 2016 att föreslå
personer/föreningar som skulle nomineras till utmärkelser.
Jurygruppen
Gruppen, bestod av ledamöter och ersättare från kultur- och fritidsnämnden. Tre personer
från alliansen, tre personer från oppositionen samt två personer från Tyresö Föreningsråd.
Jurygruppen sammanträdde vid två tillfällen innan galakvällen och vinnarna utsågs.
Stipendiaterna nominerades som vanligt från kulturenheten.
Deltagande
Totalt deltog 251 personer på galan, varav 177 stycken var betalande (200 kr/person).

Galakvällen
Galan genomfördes under festliga former. Några duktiga elever från kulturskolan
uppträdde. Kvällens ciceron och underhållare var trollkonstnären Seth Engström och
huvudunderhållningen stod artisten Nanne Grönvall för.
Deltagare på galan var nominerade personer/föreningar, föreningsrepresentanter, politiker,
tjänstemän och inbjudna gäster.
Utvärdering
Utvärdering av galan har gjorts av projektgruppen.
Axplock av det positiva:
Mycket bra konferencier och uppträdanden. Snyggt dukat med långbord. Mycket bra
samarbete med restaurangen. Bra att anlita en extern firma för ljussättningen. Bra med
extrahjälp till ljudteknikern på kvällen/natten.
Axplock av det negativa:
Folk anmäler sig för sent. Ingen bra lokal för ljudteknikern. Svårt att hitta pristagare i flera
kategorier. En bildskärm fungerade inte. Några prisutdelare var dåligt pålästa, trots att
manus skickats ut i förväg. Svårt att nå ut till föreningarna. Maten var inte varm.
Avdukningen kom för fort, alla hann inte äta upp.
Resultat för Kultur- & Idrottsgalan 2016
Inkomster
Projektbidrag KFN
Entrébiljetter (177 x 200 kr)

228 000
35 400

263 400

Utgifter
Restaurangkostnader
Tryck/logistik/utsmyckning
Uppträdande/konferencier
Scenteknik
Fotograf
Extra hjälp
Blommor
Annonser
Ramar
Div.

98 043
21 007
60 000
14 700
8 415
8 506
1 613
1 200
880
450
214 814

Följande personer och föreningar fick stipendier och vann utmärkelser på
Tyresö Kultur- och idrottsgala 2016
2015 års kulturstipendiater:
Charlotte Krook, konstnär
Aina Miyagi Magnell, sångare
Elisa Moa Ralphsdotter Onegård, musiker
Årets idrottsförening:
Hanvikens SK
Årets kulturförening:
Teater Najkit
Årets ledare:
Andreas Ehrenreich (Tyresö Royal Crowns)
Årets unga ledare:
Ines Lindstedt-Hidiri (Tyresögymnastiken)
Årets eldsjäl:
Lars Larsson o Per Frykholm (Tyresö Handboll)
Årets idrottsprestation:
Daniel Anglén (IK Södra, judo)
Årets kulturpersonlighet:
Joy Deb (låtskrivare och producent)
Juryns val
Göran Magnusson
ST-cupen (världens största årliga inomhusturnering i fotboll, startades 1981, arrangörer
Tyresö FF)
Årets Brottsförebyggande Insats
Tyresö Trafikskola och Körkortsakuten

