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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
ABF Södertörn

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Spoken wordkväll med Niklas Mesaros
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20191113

Plats för arrangemanget
Biblioteket i Tyresö Centrum, programrummet

Eventuella medarrangörer
Tyresö kommun

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Föreläsning / uppträdande: 60 minuter + frågor.
Gemensam marknadsföring av ABF Södertörn och Tyresö kommun, inom ramen för kulturveckan Kultur i Höstmörkret.
Fri entré.
Publik: 21 personer.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Vi anser att syftet med arrangemanget uppnåddes: att bidra med med bredd till programmet för Kultur i Höstmörkret och lyfta konstformen
spoken word / scenpoesi. Niklas höll en fin föreläsning där han berättade om Spoken word, definitioner av begreppet och bakgrund till
konstformen, med personliga inspel samt uppläsning av egna dikter och dialog med publiken. Det blev därtill en bra koppling mellan detta
arrangemang och en annan av kulturveckans programpunkter  Scenen är din, en poesiafton med öppen scen  som biblioteket arrangerade
med ABF som medarrangör. Flera ur publiken på Niklas Mesaros kom även på poesiaftonen, och någon inspirerades dessutom till att läsa
upp egna alster där.
Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Publikantalet hamnade på 21 personer, främst vuxna och någon yngre, vilket vi får vara nöjda med med tanke på det något snäva ämnet och
konkurrensen från andra programpunkter inom Kultur i Höstmörkret. Som vi nämnde i ansökan fanns en möjlighet att boka Niklas Mesaros
för en workshop riktade specifikt till unga, i samarbete med Tyresö kommun och fritidsgårdarna, men av olika skäl hos kommunen blev
denna idé satt på vänt och sparas därför till ett senare tillfälle.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Poesi och spoken word är ett ämne och arrangemangsform som vi gärna återkommer till, i olika former. Dels som kulturprogram /
uppträdande, men även i form av skrivarworkshopar och kurser. Det är inspirerande att lyssna till och åse hur människor får möjlighet att
växa genom att formulera och uttrycka sina tankar genom poesi/spoken word.
Målgruppsmässigt kan vi konstatera att det behövs mer riktade arrangemang för att locka en samlad yngre målgrupp, t.ex. en workshop i
samarbete med Tyresö kommun och fritidsgårdarna, eller en öppen scen med programinslag likt den biblioteket och ABF anordnade senare
under kulturveckan.
Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
Faktura_Niklas Mesaros.pdf
EKONOM~1.PDF
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
4000
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
6875
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
1000
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
0
Specificera övriga kostnader

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
3875
Summa intäkter
4000
Summa kostnader
7875
Summa redovisning
0
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Lokalhyran betalades av Tyresö kultur & bibliotek och tas därför inte med i redovisningen.
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