Ansökan om kulturbidrag

2019-05-05

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Jazz & Blues Club

Organisationsnummer
812400-8189

Webbadress
www.tyresojazzclubb.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
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
4 konserter hösten 2019 enligt bifogat dokument
Plats för arrangemanget
Nyforssalen, Kvarnhjulet
Eventuella medarrangörer
Uppskattat antal besökare
90/konsert
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Konserter med levande jazzmusik
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Konserter enligt bifogat dokument
biljettpris 120 kronor för medlemmar, 150 kronor övriga
fri entré för ungdomar

Här kan du bifoga dokument
Konserter hösten 2019.docx

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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se

Ansökan om kulturbidrag

Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
12000
Annat bidrag
10000
Övriga intäkter
24000

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
44000
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
10000
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
9000
Transporter
0
Övriga kostnader
8000

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
46000
Summa kostnader
71000
Egen finansiering anges här
7000
Ansökt belopp
18000

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se

2019-05-05

Konserter hösten 2019 / gage enligt nedan

15 september, Lokal Restaurang Mosaik
Blues Connection, bandets medlemmar bjuder på härlig bluesmusik.
10000 kronor
17 oktober, lokal Nyforssalen Kvarnhjulet
För tjugoandra året i rad ordnar Tyresö Jazz & Blues Club under
lättsamma former sin årliga jazzsångtävling för icke etablerade
jazzsångare i alla åldrar.
Erik Linder och Fredrik Wide kommer att ackompanjera deltagarna.
14500 kronor
13 november, lokal Nyforssalen Kvarnhjulet
Saxarus med Stickans Gubbar
I portföljen ingår jazzstandars, egna kompositioner o egna arr.
10000 kronor
5 december, lokal Nyforssalen Kvarnhjulet
Spicy Advice Ragtime Band, tradjazz
Som Baloo säger: ”Come on katten, det svänger ju”
10000 kronor

