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Kultur och fritidsnämnden

Ansökan om bidrag till kulturprojekt
Dnr KFN16/62
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Föreningen Samtida musik ett bidrag
om 29.000 kr för genomförande av kulturprojekt i Ekerö under vecka 46, 2016.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bidrag till kulturprojekt har inkommit till kommunen. Ansökan gäller
ett femdagarsprojekt under vecka 46 2016. Projektet omfattar
klassrumsföreställningar, workshop på språkcaféer, föreställningar på Ekdungens
dagverksamhet, föreställningar på Sundgården samt konsert för allmänheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-10-19, Ansökan om bidrag till kulturprojekt.
Regler för verksamhetsbidrag till kulturell verksamhet
Föreningen Samtida musiks ansökningshandlingar
Ärendet
En ansökan om 30.000 i bidrag till kulturprojekt har inkommit till kommunen den
16 oktober 2016. Ansökan gäller ett femdagarsprojekt under vecka 46 2016.
Projektet omfattar:
 16 klassrumsföreställningar på Munsö skola, Färentuna skola,
Stenhamraskolan, Tappströmsskolan och Drottningholmsskolan.
 föreställning med workshop på språkcaféet i Mälarökyrkan
 föreställning med samtal med nysvenskar/nusvenskar på Sundsgården
 föreställning på Ekdungens dagverksamhet för dementa
 konsert md Duo Gelland, där Suzukielever och Lovö barnkör medverkar
Projektet genomförs av föreningen Samtida musik i samarbete med Duo Gelland som
är violinisterna Cecilia och Martin Gelland. Föreningen Samtida musik är en
nyregistrerad godkänd förening i Ekerö som arrangerar konserter i hela Stockholms
län.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar på sitt decembersammanträde om bidrag till
kulturföreningar det kommande året. Bidrag för 2016 är utbetalda under våren 2016.
I annat ärende föreslår kontoret att ej fördelade medel om 29.000 kr för det
särskilda föreningsbidraget 2016 överförs till verksamhetsbidrag för
kulturföreningar.
Projektet finansieras delvis av länsmusiken i Stockholms län. Kontoret gör
bedömningen att det sökta bidraget är i linje med reglerna för bidrag till
kulturföreningar med fokus på barn och unga. Dessutom inkluderas verksamhet för
dementa och nyanlända. Kontoret föreslår därför att bidrag beviljas om 29.000 kr.
Beslutet expedieras till
Nämndkontor kultur och fritid
Föreningen Samtida musik

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

