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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
KonstRundan Tyresö

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Atelje Runda i TYresö under "Kultur i Höstmörkeret"
Arrangemanget planeras att genomföras januari - juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli - december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
7-15 Nov

Plats för arrangemanget
I olika ateljer Tyresö runt.

Eventuella medarrangörer

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Pgav. Covid-19 bestämde vi nån gång i början av sept att ej arangera någon Ateljerunda 2020.
Men på grund av den stora uppskattning vi fick för den spontan utställning vi genomförde efter eljusspåret i Alby blev vi lite väl euforiska. Så i
slutet av september började vi skissa på att ha en samlingsutställning på Tyresö Slott i Slottskrogens lokaler. Vi kom överens med
Slottskrogen att ha en samlingsutställning helgen 14-15 nov.
När så när Folkmyndiheten gick ut med starkare föreskrifter och allmänna råd. Beslöt vi den 4 nov att ställa in evenemanget. Med på följd att
Slottskrogen ville ha ersättning för sen avbokning á 10000 kr.
Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Det blev ingen utställning

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Det gjorde det inte

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Allt kan hända, man kan inte gardera sig mot allt.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
faktura slottskrogen.pdf
Faktura11192Copyodd.pdf
konstrundan affisch_kvadrat_webb.jpg
framsida kort_webb.jpg
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
0
Resor/transporter
0
Lokalhyra
8 000
Utrustning/material
0
Marknadsföring
2 853
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
0
Specificera övriga kostnader
0

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
0
Summa intäkter
0
Summa kostnader
10 853
Summa redovisning
10 853
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Tokiga Tider Tokigt utfall.
Se bifogade filer ang kostnader.
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