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Ansökan om kulturbidrag till enstaka
kulturarrangemang

Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn
Konstrundan Tyresö

Rubrik som förklarar vilket arrangemang som ni söker bidrag för (endast ett arrangemang per ansökan)
Konstrunda 2020
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
7/1115/11 2020

Plats för arrangemanget
Ateljéer och utställningar runt om i Tyresö Kommun
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för
Öppna ateljéer och utställningar runt omkring i Tyresö. Här får publiken möta konstnärer, skåda olika uttryck och samla intryck. Titta in i
ateljéerna och se vad som hänt sedan förra året. Samlingsutställning i Bollmoradalens kyrka här kan besökare se konst, hitta favoriter och
få en överblick över Konstrundan. Här finns årets karta som vi producerar varje år där finns information och om alla konstnärer. Varje år
förhandlar vi med andra aktörer om utställningslokaler, vi har haft stora välbesökta samlingsutställningar i Tyresö Centrum och i Tyresö
slott.
Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet
Konstrundan i Tyresö är kul kultur! Vi samarbetar för att synliggöra konsten i Tyresö och berikar kulturutbudet i Tyresö. Vi marknadsför
evenemanget och syns både i radio och i annan media för att så många som möjligt får reda på att det blir konstrunda. Vi tror att om så
många som möjligt får reda på att vi har öppna ateljéer så blir konsten synlig och lättillgänglig för alla. Det är ett efterlängtat arrangemang
som nu är på åttonde året.
Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Allmänheten i Tyresö och men även andra kommuner. Vi välkomnar alla de som vill göra en kul kulturaktivitet,både gammal som ung.

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till arrangemanget
Vi har upparbetade samarbeten med Bollmoradalens kyrka, Holmgrens utemöbler, Café Fåtöljen, Copyodd, Haninge ram, Tyresö slotts krog
och några till. De bidrar med utställningslokal, reklamplats och ger visst ekonomiskt bidrag.

Övriga upplysningar
På grund av läget med Corona har vi inte kunnat ha årsmöte som planerat. Vi skjuter på det tills vidare.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
Karta 2019 (låg).pdf
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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)
2000
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
0
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
5000
Marknadsföring
9000
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
9000
Specificera övriga kostnader
Tryck av karta och annat material.

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
2000
Summa kostnader
23000
Egen finansiering anges här
4000
Ansökt belopp
17000
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