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Ansökan om kulturbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Hantverksgårdens vänner

Organisationsnummer
8124005235

Webbadress
http//:visomvaver.se

Adress
Bollmoravägen 95, gavel

Postnummer
13546

Ort
Tyresö

Dina uppgifter/kontaktperson
Förnamn

✔ 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
6/102/11. 2018
Plats för arrangemanget
Tyresö konsthall och programrummet
Eventuella medarrangörer
Uppskattat antal besökare
6000
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Vi som väver, en social mötesplats för kvinnor
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavgift.
Vi är en grupp kvinnor som träffas regelbundet i en vävstuga i Tyresö och kallar oss för: vi som väver. http://www.visomvaver.se/
Vi söker ekonomiskt stöd till bland annat en föreläsningsserie i samband med en utställning om vävens betydelse som social mötesplats för
kvinnor. I samband med utställningen på Tyresö konsthall under oktober månad vill vi ha möjlighet att bjuda in olika föreläsare på temat väv
samt erbjuda barn och unga vuxna att ta del av utställningen genom att aktivt få väva på plats och på så sätt förhoppningsvis väcka olika
generationers intresse för väv. Vi vill synliggöra den sociala funktion som vår mötesplats haft under de senaste femtio år och har för
människor i olika skeenden av livet. Betydelsen av att ha kunnat erbjuda människor att komma och väva i stunder då livet känts tungt på
grund av sorg, förlust, sjukdom eller ensamhet.
En neutral plats utanför hemmet där hantverksdialogen och det praktiska arbetet har varit central och hjälpande för många att orka med, en
social gemenskap där alla vävintresserade ska känna sig välkomna och där tankar och idéer får fritt spelrum.
Hantverksgården startade sin verksamhet i Tyresö i slutet av 1960talet. Under 1990talet tog Föreningen Hantverksgårdens Vänner  Vi som
väver över verksamheten. Vi får inspiration genom att besöka andra vävstugor och konsthantverkare. Vi vill också skapa en social
gemenskap där alla vävintresserade känner sig välkomna.
Idag är vi 70 medlemmar och har 10 vävstolar och en bandvävstol i drift. Vi vill gärna att flera kommer med i vävgänget. För de som är ovana
och inte har provat på vävning och vävuppsättning finns det möjlighet att lära sig de olika momenten tillsammans med erfarna vävare.
Vi har olika studiercirklar i samarbete med ABF för dem som vill lära sig mera.
Den andra måndagen i varje månad kl. 1719 har vi öppet hus på Hantverksgården. Vi diskuterar om olika teman, om kommande väven, fikar
och framför allt snackar och har roligt.
Alla vävintresserade är välkomna.
Varje onsdag har vi arbetsdag på Hantverksgården
Kl. 13 16. Då klipper vi ner färdiga väv, drar på nya, solvar, skedar osv.

Vi söker ekonomiskt stöd för att bjuda in föreläsare,
till transporter samt till material under utställningsperioden för att bjuda in besökare att få ta del fysiskt av utställningen och förhoppningsvis
väcka ett intresse för vävens rika mångfald.
Här kan du bifoga dokument
Ansökan väv.docx
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
16.000:
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
10.000:
Marknadsföring
0
Transporter
2.000:
Övriga kostnader
0

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
28
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
28
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Hej,
vi är en grupp kvinnor som träffas regelbundet i en vävstuga i
Tyresö och kallar oss för: vi som väver.
http://www.visomvaver.se/
Vi söker ekonomiskt stöd till bland annat en föreläsningsserie i
samband med en utställning om vävens betydelse som social
mötesplats för kvinnor. I samband med utställningen på Tyresö
konsthall under oktober månad vill vi ha möjlighet att bjuda in
olika föreläsare på temat väv samt erbjuda barn och unga vuxna
att ta del av utställningen genom att aktivt få väva på plats och
på så sätt förhoppningsvis väcka olika generationers intresse för
väv. Vi vill synliggöra den sociala funktion som vår mötesplats
haft under de senaste femtio år och har för människor i olika
skeenden av livet. Betydelsen av att ha kunnat erbjuda människor
att komma och väva i stunder då livet känts tungt på grund av
sorg, förlust, sjukdom eller ensamhet.
En neutral plats utanför hemmet där hantverksdialogen och det
praktiska arbetet har varit central och hjälpande för många att
orka med, en social gemenskap där alla vävintresserade ska
känna sig välkomna och där tankar och idéer får fritt spelrum.
Hantverksgården startade sin verksamhet i Tyresö i slutet av
1960-talet. Under 1990-talet tog Föreningen Hantverksgårdens
Vänner - Vi som väver över verksamheten. Vi får inspiration
genom att besöka andra vävstugor och konsthantverkare. Vi vill
också skapa en social gemenskap där alla vävintresserade känner
sig välkomna.
Idag är vi 70 medlemmar och har 10 vävstolar och en
bandvävstol i drift. Vi vill gärna att flera kommer med i
vävgänget. För de som är ovana och inte har provat på vävning
och vävuppsättning finns det möjlighet att lära sig de olika
momenten tillsammans med erfarna vävare.
Vi har olika studiercirklar i samarbete med ABF för dem som vill
lära sig mera.
Den andra måndagen i varje månad kl. 17-19 har vi öppet hus på
Hantverksgården. Vi diskuterar om olika teman, om kommande
väven, fikar och framför allt snackar och har roligt.
Alla vävintresserade är välkomna.
Varje onsdag har vi arbetsdag på Hantverksgården
Kl. 13- 16. Då klipper vi ner färdiga väv, drar på nya, solvar,
skedar osv.

Vi söker ekonomiskt stöd för att bjuda in föreläsare,
till transporter samt till material under utställningsperioden för att
bjuda in besökare att få ta del fysiskt av utställningen och
förhoppningsvis väcka ett intresse för vävens rika mångfald.
Kostnadspecification:
Föreläsnings arvode för Birgitta Nordstöm,
lektor i konsthantverk på HDK ,
Resa Hönö-Tyresö tur och retur
samt övernattning:

8.000:-

Föreläsnings arvode för Annika Ekdahl,
Textilkonstnär,
Resa Kyrkhult – Tyresö tur och retur
samt övernattning:

8.000:-

Åtta stycken transporter till och från
Hantverksgården och konsthallen i Tyresö

2.000:-

Material till varp och inslag:
bomull, lin, ull och silke

10.000:-

Summa:

28.000:-

Med vänlig hälsning,
Raili Lundqvist, kassör

