Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang 2019
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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Konstförening

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
KONSTENS MAKT, MAGI OCH MOTSTÅND
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20191114

Plats för arrangemanget
Biblioteket i Tyresö Centrum

Eventuella medarrangörer
Tyresö kommun / Konsthall.

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Tyresö Konstförening samarbetade med Tyresö Konsthall för att bjuda in Saadia Hussain för att föreläsa för våra medlemmar och en
bredare publik.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Saadia gav en bra föreläsning. Hon berättade om hur hon har samskapat och delat sitt konstnärskap med andra och visade intressanta
bilder.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Evenemanget ingick i programmet för Kultur i höstmörkret, och därför fick bra marknadsföring mellan genom många kanaler i Tyresö
kommun. Målgruppen var alla Tyresöbor.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Publiken var betydligt mindre än vi hade förväntat oss, och eftersom vi hade en liknande upplevelse med föredraget vi höll under Kultur i
höstmörkret förra året har vi bedömt att det finns en nackdel med att ha ett så rikt program under denna vecka. Evenemanget konkurrerar
med så många andra olika evenemang som är av intresse för Tyresös kulturintresserade invånare att de väljer att gå på det de känner igen.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
.
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
6730
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
6250
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
180
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
300
Specificera övriga kostnader
Blommor till föreläsaren

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
0
Summa intäkter
6730
Summa kostnader
6730
Summa redovisning
0
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
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