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Redovisning av projektbidrag
Föreningens namn: Tyresö Teaterförening
Rubrik som förklarar vilket projekt som ni beviljats bidrag för: Tyresöspelet 2019
Tidpunkt/tidsperiod för projektet: 15-17

mars 2019

Plats för projektet: Bollmoradalens

kyrka

Eventuella medarrangörer: Tyresö

församling

Beskriv hur projektet som ni beviljats bidrag för genomfördes: Tyresöspelet genomfördes med 4 föreställningar

i en fullsatt kyrka med plats för 220 åhörare per föreställning.! På scenen agerade ca 100 medverkande.
Spelet, som ju skildrar Tyresös historia från 1630-talet till nutid, är ett krönikespel med agerande oftast
iklädda tidstypiska munderingar. En stor kör med över 50 sångare beskriver skeendena med fantastisk
text och musik, stödd av en stor orkester. Folkdansgillets danser bidrar till att visa bredden i vårt
kulturella utbud. Publikgensvaret blev därefter!
Själva spelperioden föregicks av en intensiv repetitionsperiod från årsskiftet.
Beskriv om och i så fall hur projektet uppnådde sitt syfte: Projektets syfte var, liksom vid 8 tidigare uppföranden av vårt

Tyresöspel, att sprida information om Tyresös mång-hundraåriga historia, och årets upplaga var inget undantag. Publikens
reaktioner under och efter spelet kan sägas var bevis nog för att understryka hur viktig vår hembygds historia känns för
tyresöborna.

Beskriv om och i så fall hur projektet nådde sin avsedda målgrupp: I marknadsföreningen inför spelet försökte vi nå

ut till våra nyinflyttade, vilket underströks i annonsmaterialet, men hur många av de ca 900 åhörarna som var av den
kategorin är mycket svårt att bedöma. Erfarenhetsmässigt är det många som blir lockade av spelet.

Vi har hela tiden varit medvetna om önskemålet att nå ut till nyinflyttade kommuninvånare, vilket vi påpekat vid alla

kontakter med media och press. Våra medverkande uppmanades också att göra reklam gentemot nyinflyttade i sina

lokala boendemiljöer. Huvudavsändare av reklam för spelet var Tyresö Församling, som dessutom hade vårt spel som
huvudattraktion för inledning av församlingens Kulturfestival. Affischer har varit uppsatta i kyrkan under en lång tid,
liksom i våra bibliotek. All biljettförsäljning skedde via kyrkan, i huvudsak via internet, men också manuellt via

församlingsexpeditionen, där den som behövde kunde få hjälp. I detta arbete var också Teaterföreningen engagerad.
Vi fick fina redaktionella texter i Mitt-I, och i Tyresö Nyheter. Självklart är det svårt att uppskatta hur många

nyinflyttade som såg spelet, men vi kunde ändå höra en hel del positiva kommentarer när åskådarna lämnade kyrkan.
Tyvärr hamnade vi i ett något turbulent läge p.g.a. maktskiftet i kommunen, och jag tycker vi gemensamt

(Kulturansvariga och Teaterföreningen) försökte göra så bra ifrån oss som möjligt, Men inför ett ev kommande spel
behöver vi diskutera mer kring kommunens möjligheter att bidra till någon form av utskick till nyanlända till

kommunen. via något adressregister som jag hoppas kommunen har tillgång till. Jag håller med om att Tyresöspelet
är den bästa tänkbara reklam kommunen skulle kunna använda!

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från projektet: Tyresöspelet har en mycket stor dragningskraft, och är ett av

Teaterföreningens viktigaste projekt. Så länge ett antal nyckelfigurer bakom produktionen är aktiva kan vi nog räkna

med fler upplagor av detta fantastiska spel. Inom teaterföreningen finns personer som kan leda projektet, samla och
leda musiker och kör i tillräcklig mängd, förvalta den mängd kläder som krävs och sy, och sy upp och ändra
befintliga kläder. Men utan det mycket viktiga stödet från Tyresö Församling, och från Kommunen, skulle
genomförandet knappast bli möjligt!
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden _____________ av bevijade 75000 kr
Biljetter/avgifter 27575
Eventuell medfinansiering 113633
Övriga intäkter 1700

Faktiska kostnader (kr)
Arvoden/loner 90800
Sociala avgifter 20673
Resor/transporter 2398
Lokalhyra 0
Hyra utrustning/material 3000
Marknadsföring 10458
Övriga kostnader 36070

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här 0
Summa intäkter 142908
Summa kostnader 163399
Summa redovisning -20491
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet:
Genom ett generöst bidrag från Tyresö Församling, och en strikt kostnadskontroll har kostnaderna för projektet kunnat hållas på en
mycket begränsad nivå.
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