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Tyresö Musikklasser TMF ansöker om 28500 kronor för Att livestreama julkonserter i dessa
Corona tider så elevers föräldrar, ålderdomshem, till företag I kommunen samt ev cetrum
kan se årets julkonsert då eller efter inspelat

Ansökan om projektbidrag
Föreningens namn
Tyresö Musikklasser TMF

Rubrik som förklarar vilket projekt som ni söker bidrag för
Att livestreama julkonserter i dessa Corona tider så elevers föräldrar, ålderdomshem, till företag I kommunen samt ev cetrum kan se årets
julkonsert då eller efter inspelat
Tidpunkt eller tidsperiod för projektet
5 okt - 13 dec . Livestream i Bollmoradahlens kyrka . Inspelas för att eftersändas för de som inte kunde se då eller för att anpassa efter
wievers förmåga
Plats för projektet
Livestream och inspelning i Bollmoradalens kyrka

Beskriv projektet som bidraget söks för
Vi har i år fått vara kreativa för att våra i första hand musikklasselever skall kunna få den utbildning de söt när de sökt till musikklass i
Nyboda Skola. Vi som förening jobbar aktivt med att ge dem dessa möjligheter under året i form av konserter. PGA Corona har våra intäkter
för konsertbiljetter i princip helt uteblivit men i vill fortsätta ge elever, föräldrar och andra i kommunen glädjen till musik och underhållning.
Som nu till kommande julkonserter.
Vi ser en möjlighet att även kunna dela upplevelsen med ålderdomshemmen i kommunen som för tillfället saknar massor med skoj och upp
piggande moments. Vi vill också ge möjligheten till centrum att kunna visa ett lucia tåg som brukligt om än inspelat och möjligen på
storskärm. Låt oss hjälpa elever till sin utbildning och allmänheten till en stämningsfull jul även detta år. Trots rådande omständigheter. Vi
säker därför bidrag till att göra en livestream samt inspelning av Tyresö Musikklassers årliga och återkommande Luciatåg/konsert för
kommunens invånare.
Beskriv hur projektet är tänkt att bidra till att möjliggöra utveckling, nysatsning eller förnyelse
Se ovan. Detta är en utveckling om möjliggörande att ge musikklasser sin utbildning, att ge dem möjlighet att sprida glädjen kring jul trots
corona i form av en livestreamtjänst och en inspelad version som kan visas närsom på tex ålderdomshem, i centrum, på företag i Tyresö
Kommun.

Beskriv vilket syfte projektet har och hur ni planerar att uppnå syftet
Se ovan. Att fortsätta som brukligt med elevernas utbildning och att möjliggöra konsert och musikunderhållning kring jul och lucia som
brukligt av Tyresö Musikklasser

Beskriv vilken målgrupp projektet riktar sig till och hur ni planerar att attrahera målgruppen
Målgruppen vänder sig till föräldrar, släkt och vänner till en musikklasselev i Tyresö Musikklasser. Vi vänder oss till de vi brukar uppmuntra
och underhålla kring jul så som, centrumpasserande, centrumshoppande kunder, ålderdomhem och deras personal, till företag i Tyresö.
Vi kommer erbjuda länk till livestreaming samt en inspelad version för de som inte kan titta just vid tillfället (främst äldre eller företag)

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till projektet
Vi i TMF arbetar ideelt med planeringen och vi vill hyra in ett proffisionell företag som förmånligt kan hjälpa oss med livestream och
inspelning till förmån för ovan.
Vanligen tjänar vi pengar på biljettintäkter som vi i år kommer bli helt utan.

Övriga upplysningar
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs för att genomföra projektet. E-tjänsten
beräknar underskottet som återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet utgör det ansökta
b e l o p p e t . Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
0

Specificera
Vi vet idagsläget inga inkomster i projektet pga Corona men tänker att vi
har en möjlighet att ev kunna sälja ett inspelat material om vi får bidrag
till detta. Det kan möjliggöra kommande konserters startkapital under
läsåret 20-21

Eventuell medfinansiering
-

Specificera

Övriga intäkter
0

Specificera

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
TMF tar inte ut löner. Vi arbetar ideelt för elever i Tyresö Musikklasser

Specificera

Resor/transporter
-

Specificera

Lokalhyra
1500

Specificera
Lokalhyra Bollmoradalens Kyrka som vi alltid har jul koserter i

Utrustning
25000

Specificera
Att hyra in ett företag som hjälper oss proffessionell med livestream och
inspelning samt Pianist till konserten

Material
Kamera och livestream tjänst, personal till det samt en som spelar på
koserter

Specificera
Ett företag som har den tekniska utrustningen som behövs för att
livestream och länka den, samt spela in för oss att bruka i efterhand.

Marknadsföring
Vi marknadsför som brukligt genom sociala medier och affischering
samt genom mail till företag och ålderdomshem

Specificera

Övriga kostnader
2000

Specificera
Tryckkostnader Affischer

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
28500
Egen finansiering
Vi har idag ca 3000 i vår kassa.
Ansökt belopp
28500
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