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Redovisning av projektbidrag
Föreningens namn
Tyresö Teaterförening

Rubrik som förklarar vilket projekt som ni beviljats bidrag för
Tyresöspelet i ord och ton

Tidpunkt/tidsperiod för projektet
Hela 2020

Plats för projektet
Tyresö kommun

Eventuella medarrangörer

Beskriv hur projektet som ni beviljats bidrag för genomfördes
Boken har framtagits under, i huvudsak 2020, och befinner sig nu i färdigtryckt form under distribution.

Beskriv om och i så fall hur projektet uppnådde sitt syfte
Boken uppfyller målbeskrivningen med råge, och kommer att kunna användas i skolarbetet såväl som i privata sammanhang.

Beskriv om och i så fall hur projektet nådde sin avsedda målgrupp
Kommunen är behjälplig för att sprida boken via biblioteken, och särskilt i kulturskolan kommer boknoterna att sprida glädje kring det
välkända Tyresöspelet.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från projektet
En viktig lärdom är att det inte går att överskatta arbetet med att ta fram en sådan här produkt, och därmed inte heller kostnaderna.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
Affisch bok.pdf

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
51120
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
40 000 Tyresö Förssamling, Längmanska kulturfonden
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
67 034
Resor/transporter
222
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
3 955
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
790 Distributionsmaterial
Specificera övriga kostnader
37 223 Tryckerikostnad

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
0
Summa intäkter
91 120
Summa kostnader
109 224
Summa Redovisning
-18 104
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Vi har tyvärr underskattat kostnaden för hela projektet, eftersom aptiten att skapa en så fin bok som möjligt, har växt under resan.

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
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Ny sångbok!

TYRESÖSPELET i ord och ton
Genom denna vackra bok kan du återuppleva
vårt härliga Tyresöspel, med många bilder,
sångtexter och noter!
Utgiven av Tyresö teaterförening. Finns att
köpa i Tyresö bokhandel och på biblioteken.
Pris 250 kr.

