Idépeng

2017-06-20

Förnamn

Angelica

* Beskriv kort din idé (vad ni vill göra, varför ni vill göra det, hur ni vet att andra ungdomar tycker att det är bra och vad det kommer att
ge er)

Jag och min partner Ebba
ska göra ett konstnärligt samarbete. Projektet går ut på att svara på varandras konst som kommer att
resultera i fem olika målningar
Vi kommer att arbeta med följande medier: vax batik, shibori, sprayfärger, broderi, textilfärger, med mera. Dessa appliceras på både trä och
textil för att ge det uttrycket vi är ute efter. Målsättningen är att jag tillsammans med min samarbetspartner kommer att skapa konst som
handlar om kommunikation. Detta kommer innebära att hon och jag målar fem tavlor parallellt där vi svarar på varandras konst. Dessa tavlor
kommer under utställningen att utgöra fem väggar och bilda ett rum där åskådarna kan samlas och i sin tur få uppleva och tolka den här
formen av konst, mellan åskådarna och konstverken skapas då även ytligare en konversation. Vår tanke bakom denna idé är att vi vill se vad
vår konst som är helt olik varandras får för nytt uttryck när de enas. Vi kommer även att ha en trävägg under utställningen där vem som helst
får utöva sin konst, så att även åskådarna får ta del av detta projekt. Vi vill att fler unga Tyresöbor engagerar sig i konst. Samt visa dem att
det är möjligt att ha en konstutställning utan några omständigheter. Vi kommer även att marknadsföra detta i mitt i Tyresö (förhoppningsvis)
så att fler unga har möjligheten att komma och ta del av vår konst.
Välj den typ av arrangemang som passar bäst

Konst
Förslag på datum

31a augusti
* Plats för arrangemanget

Myggdalsvägen 76 på baksidan(gräsmatta), under en eller två tillfällen, dagtid.
Jag har även kollat med BRF sjötungan ifall det är okej, och det var det!
Ansökningssumma i kronor

10 000
Beskriv vad pengarna ska användas till och vad det kostar

Material som behövs är:
6 stora träväggar, naturtyger för att klä på 3 väggar, batikmaterial, textilfärger, väggfärger, sprayburkar, penslar, stöd till träväggarna så att
de kan stå. produktionen beräknar vi kommer att kosta 7000 kr
Övriga kostnader 500kr
Transportering av dessa varor 500 kr
Marknadsföring med posters och bussiness kort 1000 kr
Mat och dryck(alkoholfritt) 500 kr
Dj 500 kr, anställer en personlig dj som kan spela lite skön musik för att förbättra upplevelsen
Övrigt

✔ Jag har granskat och samtycker till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL
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