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Idépeng

Förnamn

Efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Telefon

E-post

Bekräfta e-post

* 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 skulle vilja hålla en workshop i att förnya gamla kläder på olika sätt, för modeintresserade och kreativa ungdomar i Tyresö som vill få
utlopp för sin kreativitet. Fokus ligger lika mycket på det kreativa utförandet som på att träffas och utbyta idéer och tankar.
Projektet har en miljövänlig grund och en vilja finns att väcka tankar kring miljövänlighet, industri och konsumtion. Därför är tanken att alla
skall ta med sig plagg, väskor, skor etc hemifrån som man tröttnat på och under workshopen ge dem nytt liv så dem kan börja användas på
nytt igen,
Med olika textila tekniker vill jag tillsammans med ungdomarna arbeta om gamla plagg till nya. Bara kreativiteten sätter gränserna. Därför vill
jag ha tillgång till så många tekniker som möjligt. Det jag har tänkt arbeta med i workshopen är b. la broderi, transfertryck, handsömnad,
måleri, teckning, maskinsömnad och kollage etc. Utöver det jag söker pengar för så har jag själv en symaskin att ta med och en dator man
kan använda sig av när man skriver ut sina bilder.
Om tid och plats finns tillgängligt i några dagar efter skulle det också vara fantastiskt att bygga en liten utställning där allt som skapats under
dagen finns med. (Dessa plagg återgår såklart senare till sina rätta ägare!)
Varför jag vill göra detta:
När jag var yngre och växte upp i Tyresö så skulle jag verkligen velat sätt mer evenemang av den här typen. Att vara kreativ kollektivt ger så
mycket input och nya idéer. Och att samtidigt ha öppna samtal som kretsar kring miljö och medvetenhet känns som en viktig sak att göra
idag.
När jag nu genomgått flera år av utbildning inom detta fält så känns det lite som min plikt att föra det vidare ut till kommunen och dess
invånare.
Jag skulle även se denna workshop som en del av ett större pågående projekt jag arbetar med som handlar just om att förnya och förändra
gamla plagg och accessoarer. Det som tillverkas under dagen kommer att dokumenteras och tas med in i min egna kreativa process.

Välj den typ av arrangemang som passar bäst

Workshop
Förslag på datum

30 September
* Plats för arrangemanget

Lokalen precis bakom biblioteket som även använts som konsthall skulle känns perfekt! Annars är jag flexibel.

Ansökningssumma i kronor

8.500 kronor
Beskriv vad pengarna ska användas till och vad det kostar

Budget

699 kr  Bläckstråleskrivare
698 kr  Färgpatroner till skrivare, alla färger
Multipack, 6 bläckpatroner, 2x(C/M/Y)
3436 kr  Värmepress till transferpapper

1299 kr  Transferpapper 10pack 129 kr st x10
300 kr  Sytråd, nålar, säkerhetsnålar, klämmor, sprättare, sax etc
500 kr  Broderimaterial som nålar, broderitråd, pärlor etc
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500 kr  Textilpennor och textilfärg
600 kr  Upphängningsanordningar till utställning,
ev ramar, spik, skruv, krokar etc.
300 kr  Utskrifter av affisher att sätta upp i Tyresö för att
göra reklam för workshopen
Övrigt

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