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Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn
Redo Ungdom Sportklubb

Rubrik som förklarar vilket arrangemang som ni söker bidrag för (endast ett arrangemang per ansökan)
Dansevent Step upp and dance
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
Lördagen den 7 November 2020 alt Lördagen den 14 November 2020

Plats för arrangemanget
Kvarnhjulen pluggvägen 6B
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för
Redo ungdom sportklubb vill tillsammans med några ungdomar från Tyresö göra ett dansevent med battles samt dansklasser/workshops.
Battles är när dansare tävlar mot varandra inom en dansstil och har chansen att vinna en prissumma. Vem som vinner väljs av en jury. Vi vill
även att juryn har individuella dansklasser som ungdomar kan delta på.

Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet
Varför vi vill göra detta är för att ge möjligheten till dansare från Tyresö att få utveckla sin dans genom att tävla på detta sätt. Det är även
roligt att skapa möjligheten för ungdomar att träffa andra i samma ålder med samma intresse.
Detta event vill vi även göra för att inspirera ungdomar med att fortsätta dansa. Av erfarenhet vet danslärarna att ungdomar brukar sluta med
sina sporter eller aktiviteter, i detta fall dansen, och göra annat som inte gynnar ungdomarna.
Det är då viktigt att de ska kunna se vad man kan göra med dansen och inspirera till att vilja utvecklas! Och därför vet vi att ungdomar
kommer att uppskatta detta event. Både för att de får se dans men även chansen att tävla.
Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Dansklasserna är som workshops där ungdomarna får lära sig mer om dansstilen de själva utövar av någon som är mer erfaren inom stilen.
Detta utvecklar ungdomarnas dans positivt och kommer att inspirera dem till att fortsätta dansa och kan ge möjligheten till att träffa andra
ungdomar som har samma intresse.
Detta arrangemang berör både sport och konst.
Workshops samt danstävling:
Workshops först under dagen och därefter själva tävlingen.
en workshops är 1 och en halv timme. Alltså 3 timmar workshops. Därefter har vi en paus för att sedan byta lokal och köra igång med
danstävlingen.
Kategori 1 är Dancehall 1 vs 1
Kategori 2 är All style 2 vs 2
Först är det uttagning inom båda kategorierna, därefter blir det kvarts semi och final. I varje rond får dansarna ca 1 minut var att dansa fritt
till musiken som dj:n väljer ut, därefter pekar de i juryn på den som de individuellt tycker ska gå vidare.
Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till arrangemanget
Dansgruppen Tyresö dance academy och tyresö fritidsgårdar

Övriga upplysningar
Vi har satt upp 2 olika tidsperioder för eventet vi kommer att nyttja en av lördagarna i november anledningen varför det är 2 olika datum är för att vi
har inte fått klart om vi kan vara med o medverka i kutlur i höstmörkret.Projketledaren är vidtalat,men hen har inte börjat planera ännu.
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Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs för att genomföra arrangemanget. 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 intäkter (kr)
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
19500
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
1000
Marknadsföring
500
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
1000
Specificera övriga kostnader
mat 500 fika/ snacks 250 frukt/dricka 250

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
22000
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
22000
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