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Ansökan om kulturbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn

Organisationsnummer

Tyresö Teaterförening

8124008429

Webbadress

Adress

Postnummer

Ort

Granängsrigen 26

13544

Tyresö

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
✔ Jag har granskat och samtycker till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget

november 2017  april 2018
Plats för arrangemanget

Tyresö Närradio
Eventuella medarrangörer

15 st
Uppskattat antal besökare

0 men lyssnare av programmet i radion kommer finnas
Arrangemangsbeskrivning/rubrik

Radioteater
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavgift.

Var vänlig se bifogat projektplan.

Här kan du bifoga dokument

Projektplan Samtidigt.doc

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se

Ansökan om kulturbidrag

Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter

0
Annat bidrag

0
Övriga intäkter

0
Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner

0
Sociala avgifter

0
Lokalhyra

2000
Hyra utrustning/material

600 avgift radioföreningen
Marknadsföring

0
Transporter

0
Övriga kostnader

2400
Summa budget för ansökan
Summa intäkter

0
Summa kostnader

5000
Egen finansiering anges här

Ansökt belopp

5000

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Datum: 2017-10-01

Projektplan för Radioteater ”Samtidigt...”
1: Beskrivning
Projektet ”Samtidigt...” syftar till att inom Tyresö Teaterförening skapa humoristisk, sketchbaserad
radioteater i flera kortare delar. Idén till projektet kommer från Gunnar Olsson och Stefan
Andersson.
Projektet kommer att äga rum under framför allt hösten 2017, men sannolikt även under våren
2018. Initialt är tanken att ”Samtidigt...” skall bestå av tre halvtimmeslånga program, som
innehåller sketcher, musik, ljudeffekter och presentation.
Genomförandet av ett program från början till slut kan delas upp i fyra faser – planering,
manusförfattande, inspelning och redigering. Dessa faser är i någon mån överlappande. Vidare
kommer de olika programmen att ligga i olika faser, så att när ett program exempelvis ligger i
redigeringsfas ligger nästa program i inspelningsfas, osv.
Projektet kommer inte generera några direkta intäkter i termer biljettintäkter. Indirekt skulle det
kunna finnas möjlighet till intäkter i termer av sponsring, bidrag eller andra ersättningar från
kommunen, stiftelser eller andra organisationer.
Samtidigt är projektet utan några större kostnader. Inga arvoden för manus, regi eller musik
kommer att bli aktuella, inga inköp av rekvisita eller kostym behövs. Lokalkostnader kan man aktivt
försöka undvika genom att helt enkelt försöka få tag på gratis lokaler i så stor utsträckning som
möjligt. Så vitt vi vet kan all teknik som behövs för att spela in ”Samtidigt...” lånas från föreningen
Tyresö Närradio, såvida man är medlemmar i samma förening (kostar 300 kr/år). Medlemsavgiften
bekostar, förutom lån av teknik och studio, även eventuella avgifter till STIM för musik. Punkten
övrigt finns också på utgiftssidan. Detta eftersom det är första gången ett dylikt projekt genomförs
av Tyresö Teaterförening (och vare sig Gunnar eller Stefan har erfarenhet av det heller). Det är
omöjligt att förutse allt som kan hända. Vi tror dock inte att projektet behöver kosta så mycket mer,
även om det är väldigt svårt att veta allt på förhand.
Förhoppningen är att projektet ”Samtidigt...” kommer att generera tre positiva effekter för Tyresö
Teaterförening:
1. Aktiviteter för medlemmarna. Projektet kommer att erbjuda flera av medlemmarna, kanske
till och med alla som vill, en roll att spela i en för de flesta ny teaterform. Att föreningen har
teateraktiviteter är själva grunden för en levande förening som lockar nya medlemmar.
2. Erfarenheter av en ny teaterform. Radioteatern innebär en relativt okomplicerad plattform
för att nå ut till många på ett kostnadseffektivt sätt. Det är okomplicerat på det viset att det
inte krävs någon dekor, rekvisita eller kostym. Förutom nyskriven radioteater går det ju att
nå ut med annat material, som till exempel scener eller musikexempel från nästa
sommarspel eller revy, vilket kan öka intresset för premiären (tänk trailer för kommande
bio).
3. Idéer och inspiration inför framtida projekt. Dels kan erfarenheten och lärdomar av att driva
projektet ”Samtidigt...” generera en vilja att driva fler projekt av mindre storlek, där
medlemmarna aktiveras samtidigt som budgeten hålls nere. Nästa projekt kanske dessutom
har en intäktssida. Vidare kan själva manuset i sig inspirera till nytt material att använda
inom teaterföreningen, exempelvis till kommande revyarbete.
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2: Tidsplan
**Nedanstående tidsplan är att betrakta som en målbild. Som nämnts tidigare i detta dokument
saknas erfarenhet av denna typ av projekt, varför en exakt tidsangivelse är svår/omöjlig att uppnå**
2017
Juni – September:

Projektförberedelser. Program 1 planeras. Manus 1 klart.

Oktober:

Program 1 börjar spelas in. Program 2 planeras. Manus 2 klart.

November:

Program 1 färdiginspelat. Program 2 börjar spelas in. Program 3 planeras.

December:

Program 1 redigeras. Program 2 färdiginspelat. Manus 3 klart.

2018
Januari – Februari:

Program 2 redigeras. Program 3 spelas in. Program 1 sänds?

Mars – April:

Program 3 redigeras. Program 2 och 3 sänds? Projektavslutning.

3: Nyckelroller i projektet ”Samtidigt...”
Projektledare:

Gunnar Olsson

Producent:

Tyresö Teaterförening

Manus:

G. Olsson och S. Andersson

Regi:

G. Olsson och S. Andersson

Teknik:

Föreningen Tyresö Närradio, tillsammans med G. Olsson och S. Andersson

Musik:

Diverse lokala, unga/oetablerade musiktalanger

Skådespelare:

Tyresö Teaterförening och gäster

Redigering:

G. Olsson och S. Andersson
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4: Budget
Intäkter

Kommentarer

Bidrag

0-5000 kr

Potentiella bidrag från kommunen.

SUMMA IN

0-5000kr

Sannolikt ligger summan på intäkter i den nedre
regionen av 0-5000 kr.

Medlemsskap
Föreningen
Tyresö näradio

-300,00 kr ggr 2

Medlemsavgift för 2017 samt 2018. Det är möjligt
att endast betala för 2018, men det innebär samtidigt
att man skjuter på tidsplanen.
Noterbart är att medlemskap i närradioföreningen
kan nyttjas för fler projekt än detta.

Lokaler

2000 kr

I möjligaste mån hålls denna kostnad nere , men vi
tar rymd för krissituationer.

Övrigt

2400 kr

Mycket svårt att förutse allt. Marknadsföring,
transporter samt övriga utgifter

SUMMA UT

-5000kr

Summan av utgifterna för projektet beror helt på
ovanstående.

SUMMA TOT

5000

Utgifter

Denna projektbeskrivning är gjord av Gunnar Olsson i oktober 2017.
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