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Ansökan om projektbidrag
Föreningens namn
Tyresö teaterförening

Rubrik som förklarar vilket projekt som ni söker bidrag för
Tyresöspelet i ord och ton

Tidpunkt eller tidsperiod för projektet
Vår -19 till höst-20

Plats for projektet
Tyresö

Beskriv projektet som bidraget söks for
Planeringen för framtagande av en not- och textbok, om Tyresöspelet i synnerhet, med tillägg av ett par sånger från Teaterföreningens uppsättning
av Blå timmar, har kommit fram till tillverkningsfasen, då vi behöver få ett positivt svar från kommunen för att vi ska våga fortsätta arbetet.
Tyresöspelet är med många framföranden sedan 1985 mycket väl förankrat hos våra invånare. Spelet, som i varje uppsättning engagerar dryga 100
musiker, körare och skådespelare, mestadels lokala förmågor, berättar Tyresös historia från 1630-talet till dags dato i ord och ton.

Beskriv hur projektet ar tänkt att bidra till att möjliggöra utveckling, nysatsning eller förnyelse
Många har frågat efter en publikation där alla intresserade kan ta del av de fantastiska texter Sven Lionell författat genom åren, och av den vackra
musiken som Elisabeth Sellergren skapat. Vi tror att, genom att ta del av innehållet i denna bok, så väcks intresset för vår spännande historia från
1630-talet till nutid. Inte minst genom skolorna, kanske främst genom kulturskolan, kan texten och musiken användas i många sammanhang, gärna
i mindre framföranden än hela Tyresöspelet.

Beskriv vilket syfte projektet har och hur ni planerar att uppna syftet
Se ovan.

Beskriv vilken målgrupp projektet riktar sig till och hur ni planerar att attrahera målgruppen
Till ovanstående beskrivning kan tilläggas att vi kommer att marknadsföra boken mot alla Tyresös invånare och andra intresserade, såväl genom
annonser i våra lokala tidningar, genom Tyresöradion i mindre dramatiserade inslag, genom vår hemsida, och genom vår lokala bokhandel.

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till projektet

Har kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs for att genomföra projektet. E-tjänsten
beräknar underskottet som återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet utgör det ansökta
beloppet. Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intakter (kr)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
Sålda böcker

44000

Eventuell medfinansiering
Eventuella sponsorer

5000

Övriga intäkter
lnget

Specificera
Specificera
Specificera

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
löner och arvoden

67520

Resor / transporter
Inga

Specificera
0

Lokalhyra
Inga

Specificera
0

Utrustning
lngen

Specificera
0

Material
Tryck av bok

20100

Marknadsföring
marknadsföring mot skolor och allmänhet

7000

Övriga kostnader
oförutsedda utgifter

5500

Summa budget for ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
0
Egen finansiering

Ansökt belopp
51 120
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Specificera

Specificera
Specificera
Specificera

