Ansökan om medel från Kommunala funktionshinderrådet till Tyresöfestivalen
Tyresöfestivalen startade 2008 och har sedan blivit ett årligt återkommande evenemang för Tyresös
invånare att se fram mot. Det stående temat är mångfald och omtanke och mycket fokus ligger på
våra lokala föreningar som lockar till spännande aktiviteter. Festivalen är gratis och drogfri.
Förra året la vi mycket fokus på att festivalen fyllde 10 år, att det var valår och på integration.
KFR bidrog förra året med 25 000 kronor och dessa användes till en cirkusworkshop för målgruppen,
teckentolkar och till artisterna från Funkisfestivalen som fick sjunga på stora scenen, samt ljud-reklam
i Tyresö centrum. Vi hade ett besökarantal på ca 4000 personer och antalet utställare var 71 st.
För elfte året i rad kommer vi att genomföra Tyresöfestivalen 2019, lördagen den 14 september kl 1217. Vårt stora fokus i år är att satsa ännu mer på Tyresös lokala aktörer allt från föreningar och
företag till kulturaktörer och musicerande ungdomar. Det ska finnas stort utrymme för dialog och
kommunens avdelningar kommer att finnas på plats som representanter.
I planeringen för festivalen ingår alltid riktade insatser mot målgruppen funktionsvarierade personer,
så även 2019. I år har vi ett beroende i form av fritidsmässan minfritid.nu. Vi ser många fördelar med
detta och förhoppningsvis kommer många av de medverkande mäss-aktörerna även kunna finnas
med på festivalen. Eftersom resurserna hos dessa aktörer kan vara begränsade vill vi kunna ge dem
någon slags ersättning för att kunna ha dem på plats båda dagarna. Vi har en arbetsgrupp kring
kopplingen mellan mässan och festivalen.
Vi vill i år självklart boka in teckentolkar till vårt scenprogram. För målgruppen vill vi också bidra
med riktade insatser på stora scenen och på festivalområdet. I vår PR-plan kommer vi också lägga in
ljud-reklamen som hörs i Tyresö centrum. Många av de aktiviteter som finns på området kommer
också att rikta sig till alla besökare inkluderat målgruppen. Planeringen är nyss startad så inga specifika
aktiviteter för målgruppen är ännu planerade. För att kunna bekosta detta ansöker Tyresöfestivalens
projektgrupp härmed om medel att använda specifikt till målgruppen funktionsvarierade personer på
50 000 kr.
Mässan kommer att ansöka om medel på egen hand. Evenemangen har olika budgetar vilket gör att vi
delar upp ansökningarna.
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