Ansökan om kulturbidrag

2019-05-21

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
KonstRundan Tyresö

Organisationsnummer
802474-0972

Webbadress
www.konstrundantreso.se

Adress
Skälsätravägen 23E

Postnummer
13554

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
9-17 nov
Plats för arrangemanget
Ateljéer utställningar runt om i kommunen
Eventuella medarrangörer
Vi samarbetar med lokala företg och organisation. Det är lite olika från år till år. 2018 sammarbetade vi framförallt med Nor diska
Mudseet,Bollmoradalens kyrka och Tyresö Kommun
Uppskattat antal besökare
2500
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Konstrunda i Tyresö
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Konstrundan är en efterlängtad kulturhändelse i Tyresö varje år i november vecka 46, Kultur i Höstmörkret. KonstRundan Tyresö har berikat
kulturutbudet i Tyresö i sex år och nu 2019 är vi i full gång med planeringen för ett sjunde år. Varje besökare ser en eller flera av våra
utställningar, en del planer sin runda, en del kommer förbi av en slump. Det har också visat sig vara en aktivitet som människor samlas runt,
bjuder in vänner från när å fjärran, stannar upp å tar en fika på något av Tyrseös fikaställen. Totalt räknar vi med ca: 2500 besökare.
KonstRundan Tyresö består av konstnärer som bor eller har ateljé i Tyresö och samarbetar året runt för att synliggöra konsten i Tyresö.
Under kulturveckan har vi gemensam utställning i Bollmoradales kyrka med generösa öppettider. Där kan besökarna se konst, hitta favoriter
och få en överblick inför Rundan. Själva KonstRundan är lördag 16 och söndag 17 november då träffar besökarna konstnärerna i deras
ateljéer. 2017 och 2018 hade vi också samlingsutställning i musiksalen på Tyresö slott, inför årets runda planerar vi det samma.
Vi formger och producerar en karta med markeringar för ateljéer och utställningar. På kartan finns en kort presentation av va rje konstnär
med bild av representativt verk. Vi har en aktiv hemsida och facebooksida, där man också kan la dda ner kartan som pdf.
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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
6000
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
0
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
5000
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
20000
Transporter
0
Övriga kostnader
0

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
6000
Summa kostnader
25000
Egen finansiering anges här
6300
Ansökt belopp
12700
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