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Ansökan om kulturbidrag till enstaka
kulturarrangemang

Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Konstförening

Rubrik som förklarar vilket arrangemang som ni söker bidrag för (endast ett arrangemang per ansökan)
Föredrag om John Bauer
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
September 2020

Plats för arrangemanget
Programrummet, Biblioteket i Tyresö Centrum
Beskriv arrangemanget som bidraget söks för
Elisabet Hedstrand, konstpedagog på Prins Eugens Waldemarsudde, kommer att föreläsa om John Bauer i samband med utställningen
Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen.

Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet
Tyresö Konstförening har för syfte att informera och att sprida kunskap om konst i kommunen. Vi tror att föredraget kommer att locka
många besökare.
Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Föredraget är riktat mot alla konstintresserade och inte bara våra medlemmar.

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till arrangemanget
Tyresö Konsthall samarbetar med oss och hjälper till med marknadsförande, bokning av lokalen och med teknisk hjälp.

Övriga upplysningar
Datum är inte fastställt än, men kommer att bestämmas under kommande dagarna. Utställningen det handlar om börjar den 5 september.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.

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

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

Ansökan om kulturbidrag till enstaka
kulturarrangemang

2020-04-15

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)
3750
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
50
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
300
Specificera övriga kostnader
Blommor till föreläsare.

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
4100
Egen finansiering anges här
Ansökt belopp
4100
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