Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang

2020-02-09

Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Kören Mamsellerna

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Vårkonsert
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
20191111

Plats för arrangemanget
Trollbäckens kyrka

Eventuella medarrangörer

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Vid ansökan planerade vi en vårkonsert men istället blev det en höstkonsert, Körsång med höstglöd.
Vi bjöd in allmänheten till en konsert i Trollbäckens kyrka. Den blev en del av Kultur i höstmörkret som ordnas av kommunen. Vi sjöng en
blandad repertoar tillsammans med vår dirigent och våra musiker.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Syftet var att vår publik skulle få möjlighet att lyssna på vår körsång, vilket vi uppnådde.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Målgruppen är alla som är intresserade av körmusik, oavsett ålder.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Inga specifika lärdomar. Möjligen att man inte kan vara nog nitisk i sin marknadsföring. Vi fick säkert en del draghjälp i och med att vi var
med i Kultur i höstmörkret.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
.
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
15000
Biljetter/avgifter
9630
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)

Övriga intäkter


Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
21800
Resor/transporter

Lokalhyra
2050
Utrustning/material
100
Marknadsföring

Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
1000
Specificera övriga kostnader
Blommor till dirigent och musiker.

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
Summa intäkter
24630
Summa kostnader
24950
Summa redovisning
320
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Lön/arvoden är något högre än i ansökan medans lokalkostnader och marknadsföring är lägre.
Så de totala utgifterna är lägre än i budgeten och inkomsterna något högre.

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se

https://e-tjanster.tyreso.se/

2020-02-09

