Ansökan om kulturbidrag

2019-04-15

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
ABF Södertörn

Organisationsnummer
812400-5250

Webbadress
www.abf.se/sodertorn

Adress
Folkparken 23

Postnummer
13640

Ort
HANDEN

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
2019-11-14
Plats för arrangemanget
Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, café
Eventuella medarrangörer
Uppskattat antal besökare
40
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Spoken word-kväll med Niklas Mesaros
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Beskrivning: Niklas Mesaros är poet, tvåfaldig vinnare av Poetry Slam-SM, ansvarig för Dramatens spoken word-scen och författare. Hans
poesi handlar ofta om romantiska succéer och misslyckanden i vardagen. Med precision och humor undersöker Niklas de blåmärken vi alla
är bärare av och med en avväpnande sårbarhet, speglar han sig i publiken och vänder på stereotyper och fördomar. I juni 2018
bokdebuterade han med ”Sjöhästar”, en queer-feministisk relationsroman om att göra slut.
Syfte & mål: Vi föreslår detta arrangemang till Kultur i Höstmörkret 2019 med målet att bidra till programmets bredd och lyfta konstformen
spoken word / scenpoesi, samt att nå en yngre målgrupp. Niklas Mesaros arbetar aktivt med unga och det finns möjlighet att i anslutning till
föreläsningen/uppträdandet även boka in en workshop i spoken word för skolungdomar.
Målgrupp: Ungdomar och vuxna.
Entréavgift: Fri entré.
Här kan du bifoga dokument
.

Hur vi behandlar personuppg ifte r
När din ansökan/anmälan registreras hos Kultur och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara
ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för
att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden
behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter
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Ansökan om kulturbidrag

Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
6875 kr
Sociala avgifter
0 kr
Lokalhyra
510 kr
Hyra utrustning/material
0 kr
Marknadsföring
1000 kr
Transporter
0 kr
Övriga kostnader
500 kr

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
8885
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
8885
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