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Ansökan om kulturbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Jazz & Blues Club

Organisationsnummer
8124008189

Webbadress
www.tyresojazzclub.com

Adress
Box 160

Postnummer
135 23

Ort
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
8 konsert under hösten 2018
Plats för arrangemanget
Nyforssalen i Tyresös Kulturcentrum Kvarnhjulet, Bollmoradalens kyrka, Restaurang Mosa k
Eventuella medarrangörer
Tyresö Kommun
Uppskattat antal besökare
100 besökare / konsert
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Konserter med levande jazzmusik
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavgift.
Varierat program med välkända jazzmusiker. Kultur i höstmörkret, att ge möjlighet att njuta av jazzmusik av god kvalitet.
entreávgift 120 för medlemmar, 150 icke medlemmar, gratis entré för ungdom under 18 år.

Här kan du bifoga dokument
Verksamhetsplan 20181.pdf

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
34000
Annat bidrag
50000
Övriga intäkter
11000

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
65000
Sociala avgifter
9000
Lokalhyra
8000
Hyra utrustning/material
3000
Marknadsföring
14000
Transporter
0
Övriga kostnader
16000

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
95000
Summa kostnader
115000
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
20000

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Tyresö 2017-10-04

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2018
Planen bygger på att bidragen i stort blir oförändrade.

KONSERTVERKSAMHET M M
Antal konserter under 2018 beräknas bli minst 8 st. I samarbete med Tyresö Jazzband tänker
vi oss flera jazzkryssningar till Åland. Vi är liksom tidigare öppna för samarbete med Tyresö
Kommun, ”Kultur i höstmörkret” och Tyresö Församling om flera jazzarrangemang. Vi
kommer även att hålla vår traditionella jazzsångtävling, som är mycket populär bland
deltagare och publiken.

LOKAL
Konsertverksamheten kan tyvärr inte fortsätta på Spis&Vin utan i huvudsak på
föreningsgården Kvarnhjulet.

INFORMATION
Information om våra konserter sker via annonsering i lokala tidningar samt intervjuer i
lokalradion vår och höst. Likaså sprids information om klubbens evenemang via övriga
jazzklubbar i regionen samt genom jazzriksförbundets hemsida swedejazz.se
Klubbens hemsida och Facebook-sida hålls aktuella. Vårt eget ”Jazzmagazin” är väldigt
populärt. Arbetet med medlemsinformation via e-mail fortsätter.

UNGDOMSSATSNINGAR
Klubbens ungdomssatsningar fortsätter. Vår målsättning är att engagera allt fler ungdomar
både på scenen som förband och i publiken.
Våra årliga stipendier till unga lovande jazzmusiker med anknytning till Tyresö skall
fullföljas. Jazzsångtävlingen lockar många ungdomar och vi skall fortsätta med denna
verksamhet.

EKONOMI/MEDLEMMAR
Klubbens ekonomi är stabil, främst till följd av fortsatt gott stöd från kommunen, Svensk Jazz
samt ett antal privatpersoner och företag.
God och varierande jazzmusik med flera medlemmar och konsertbesökare är dock den
viktigaste grunden för klubbens verksamhet. Arbete med det fortsätter givetvis.

Leif Löf, ordförande

