Ansökan om kulturbidrag

2019-04-16

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö konstförening

Organisationsnummer
8124005698

Webbadress
tyresokonstforening.se

Adress
Granängsvägen 3 - lgh 1504

Postnummer
13545

Ort
Tyresö

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
Vecka 46, inom programmet för Kultur i höstmörkret
Plats för arrangemanget
Programrummet vid biblioteket i Tyresö centrum
Eventuella medarrangörer
Uppskattat antal besökare
60
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Föreläsning av Saadia Hussain om konstens kraft, magi och motstånd - provisorisk titel, eftersom Saadia är bortrest just nu.
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Saadia Hussain är en internationellt känd föreläsare som specialiserar sig på frågor om identitet och mångfald. Se hennes hemsida:
http://saadia.se
Arrangemanget är öppet till alla och gratis.
Saadia har ledat olika konstprojekt nationellt och internationellt och arbetat med tusentals människor med tonvikt på tillgän glighet,
demokrati, deltagande och yttrandefrihet. Hon har utvecklat metoder för samskapande speciellt utformad för personer som in te är
yrkesverksamma inom konstområdet men experter i sina berättelser och lever, deltar, berättar och skapar. Saadia drivs av ett behov av att
dela konst som en upplevelse samt en process med fler människor. Hon vill att fler människor ska upptäcka makt o ch möjligheter för
konsten. Genom konst och hennes arbete vill hon ansluta människor och också ansluta och skapa med människor. Och göra mer varierade
och komplexa berättelser synliga i offentliga utrymmen för allmänheten.
Saadia Hussain arbetar som konstnär, konstpedagog och konstaktivist och har sin bas i Stockholm. Genom sitt arbete vill hon skapa och
dela kreativitetsverktyg och nå ut. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i sitt eget liv; att utforska, ifrågasätta, skapa och dela.
Född i Pakistan och uppvuxen i Sverige bär Saadia dualitet inom henne, hennes hemland och hennes modersmål. Hennes ämnen rör sig om
hem och identitet om att förlora och hitta, om att längta efter att höra.
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.
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Ansökan om kulturbidrag

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

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
6250
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
180
Transporter
0
Övriga kostnader
300 - blommor

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
6730
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
6730
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