Enheten för kultur- och föreningsstöd

Kulturstöd - avslag - sammanfattning

2007-09-14

Diarienr

Organisation

Konstart

2007/274

Stiftelsen
Stockholms läns
Museum

Kulturhistoria

2007/358

Stockholms Nya
kammarorkester
SNYKO

Musik

ROA- och OROA

Skolungdom,
allmänheten,
kompositions o
musikstud,

50 000

Söker för en tematisk Then!Now? minifestival 25-28 okt 2007. Eventet har
temat "Att ROA och OROA" och kretsar kring uruppförandet av tonsättaren
Marie Samuelssons verk "Flygande Linjer och Dån". Förutom eventets två
konserter hålls föreläsningar och paneldebatt om innovativt skapande förr och
nu. Organisationen har tidigare i år fått ett kulturstöd för en inledande del av
projektet Then!Now? och redovisat detta.

2007/360

Afrosvenskarnas
Riksförbund

Litteratur

Eleza

personer med
afrosvensk
bakgrund

140 000

Afrosvenskarnas Riksförbund ansöker om stöd för att anordna skrivarcirklar
och seminarium för personer med afrosvensk bakgrund. Projektet sker i
samarbete med ABF i Stockholm och Umeå och kommer att pågå under ett år.
Ansökan avser enbart den del som äger rum i Stockholm. Syftet är bl a att
stärka afrosvenskars självuppfattning och identitet i samhället och att publicera
en antologi med utvalda verk. Ca 32 personer kommer att delta i Stockholm.

2007/368

Internationellt
Kvinnocentrum IWC

Teater

Skapande drama,
uttryck och
kommunikationsträ
ning

Yngre
medlemmar och
publik

60 000

Söker stöd för projekt som skall inrikta sig på kommunikation och drama. I
projektet skall kvinnorna öva upp sin förmåga att uttrycka sin personlighet med
sin egen dynamik, kraft och sitt eget temprament även på det nya
språket.Målgruppen är föreningens yngre medlemmar.

den 31 augusti 2007

Projekttitel

Nämnddatum

Målgrupp

Sökt
0

Sammanfattning

%Barn/ungd

Förfrågan via mail om stöd till arrangemang i samband med invigning av en
utställning. Ej inkommit med ansökan på blankett.

33
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Projekttitel

Målgrupp

Sökt

2007/375

Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning

Övrigt

Bagarmossen en
del av världen

Ungdomar

20 000

Bagarmossens Fritidsgård ansöker om stöd för en ungdomsfestival i
Bagarmossen med inriktning på konst, musik, dans mm. Festivalen ägde rum i
juni.

2007/405

Föreningen Inez

Litteratur

MagasINEZ

Tjejer 13-16 år

100 000

Föreningen Inez ansöker om stöd för att utveckla en tjejtidning för åldrarna 1316 år i Stockholm och Uppsala. Tidningen är tänkt att vara en gratistidning
som ska distribueras till skolor och fritidsgårdar samt finnas på Internet.
Tidningen avser att bli ett komplement till de kommersiella tidningar som finns
för ungdomar i den åldersgruppen. Arbetet inleddes under 2006 och ansökan
avser i första hand kostnader för tryck och distribution av det första numret av
tidningen.

2007/406

Arabiska
Teatergruppen

Teater

Teaterföreställning

ungdomar

50 000

Söker stöd för att genomföra en teaterföreställning skriven av en ung flicka.
Pjäsen handlar om bl a orättvisa, mobbining, isolering och barnaga. Spelas
med 10 ungdomar och två skådespelare.

50

2007/429

Assyriska
Föreningen i
Södertälje

Teater

"Qashto otaclo"
Gumman och räven

barn men även
vuxna

90 000

Söker stöd för att producera en teaterföreställning som byger på en folksaga.
Syftet är bl a återuppta berättartraditionen, stärka språket. Föreställningen
kommer först att spelas i Södertäle sedan i övriga landet och sedan ev i övriga
Europa. Föreställningen kommer att genomföras både på assyriska och
svenska.

55

2007/430

Lilla Parken

Teater

Anna och den
flygande draken

2-9 år

20 000

Ansöker om stöd för att turnera i länet med föreställningen Anna och den
flygande draken. Tema i föreställningen är att var rädd om miljön, ta hand om
sina vänner och borsta tänderna.

100

den 31 augusti 2007

Sammanfattning

%Barn/ungd

100

Sida 2 of 11

Diarienr

Organisation

Konstart
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Målgrupp

2007/433

Brums och Brus

Musik

Ljudverkstad för
barn

7-12 år

2007/434

Viktor Björnberg

Teater

Jag är den
galloperande
svensken

2007/436

Utile Dulci
Barnopera

Musikteater

Pomperipossa

Från förskolamellanstadiet

2007/444

Grekiskt
Kulturcentrum

Övrigt

Våga värna
demokrati

2007/446

Stiftelsen
Rosendals trädgård

Övrigt

Tittin

den 31 augusti 2007

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd
100

100 000

Föreningen Brum och Brus har en ljudverkstad för barn under ledning av Kent
Tankred och Wenche S Tankred. I ljudverkstaden visar man ljudalstrande
objekt/instrument som används för att göra elektroakustisk musik. Har tidigare
genomfört verksamhet i andra delar av landet. Vill nu som fortsättning ge barn
i fem kommuner i Stockholms län samma möjlighet.

60 000

Ej komplett ansökan. Ansöker om stöd om att sätta upp en teaterföreställning
som bygger på boken "Den galoppernade svensken".

2 000 000

Ansöker om stöd för sin verksamhet och den nyskrivna barnoperan
Pomperipossa. Ultile Dulci spelar barnopera för och med barn. Verksamheten
bedrivs i huvudsak i lokaler på Kungsholmen. I förställningen kommer 8 barn
att medverka. Ambitionen är att även spela på skolor och sjukhus.

100

Barn, ungdomar
och vuxna

80 000

Med anledning av de 40 åren som gått sedan Kommittéerna för Greklands
Demokrati bildades, -33 år sedan demokratin återinfördes i Grekland vill
föreningen presentera viktiga delar av sitt arkivmaterial. Materialet består av
affischer, flygblad, dokument, foto, tidskrifter mm. Man planerar att producera
ett eller flera flexibla utställningar av materialet med informativa texter som
hjälp och ett antal separata seminarier/symposier med tema "Kampen för
Demokratin- Då och nu".

60

Allmänheten

25 000

Stiftelsen Rosendals Trädgård ansöker om stöd för att köpa in kompletterande
hagtornsplantor till den häcklabyrint som planterades och invigdes 2001 delvis
med hjälp av Stockholms läns landsting. En del plantor har inte tagit sig och nu
behövs ytterligare 100 plantor för att labyrinten ska fungera som det var
tänkt.Söker stöd enbart från Stockholms läns landsting.

50

Sida 3 of 11

Diarienr

Organisation

Konstart
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Målgrupp

2007/447

Artist Production

Musik

Sol, vind & vatten

Bofasta o
fritidsboende
ungd o vuxna

2007/449

Teater Tribunalen

Teater

Bromsten 2008

2007/454

Fredrika-BremerFörbundets,
Stockholmskretsen

Övrigt

2007/457

Frilansteatern

2007/458

ALMAeuropa

den 31 augusti 2007

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd

65 950

Gruppen söker stöd för att erbjuda lokala arrangörer i Sthlms län möjlighet att
få ta del av konsertprogrammet "Sol, Vind & Vatten" ett kulturprogram av hög
kvalité framfört av professionella musiker. Musiken i föreställningen bygger på
musik av bröderna Ted och Kenneths Gärdestad.
Gruppen har fått stöd ur kulturnämndens anslag "Kultur i skärgården" för turne
i skärgården.

elever på skolan

106 500

Söker stöd för att fortsätta sitt samarbete med Ellen Keyskolan i Bromma. Har
tidigare fått stöd från Ung Aktiv kultur under några år.

Unga kvinnors
delaktighet i det
svenska- ett mento

Unga kvinnor i
Tensta gymn
avgångsklasser

30 000

Fredrika-Bremer-Förbundets Stockholmskrets ansöker om stöd för en
mentorsprogram riktat till flickor i Tenstagymnasiets avgångsklass. Syftet är att
hjälpa flickorna att komma in och bli delaktig i det svenska samhället. Fredrika
Bremer-Förbundets Stockholms krets fick vid nämndens majsammanträde
stöd med 50 000 kr för seminarieverksamhet 2007. Söker stöd enbart från
Stockholms läns landsting.

Teater

Plats på scen!-ett
skolscensprojekt

Elever och lärare

200 000

Söker stöd för att dels utveckla skolscenerna i länet . Projektet innehåller två
delar dels att genomföra en teateruppsättning med workshop på olika skolor,
med början i Nacka kommun, dels att upprusta de skolscener som finns i länet.

Bildkonst

Våra hjältar

Mellanstadieeleve
r 9-12 år

1 060 500

Genom samtal, övningar och en interaktiv utställning får barnen olika
dilemman att ta ställning till och genom en kreativ process komma fram till en
egen lösning. Det hela kretsar kring frågan "Vilka är barns hjältar och varför?".
Förutom ett kreativt rum där vana pedagoger möter barnen kommer det att
finnas en utställning med två olika spår.

100
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2007/461

Stockholms läns
hemslöjdsförening

Konsthantverk/ Slöjdklubben i
Formgivning
Stockholms län

Barn i åldern 712 år

394 770

Stockholms läns hemslöjdsförening ansöker om stöd för att starta
Slöjdklubben för barn mellan 7-14 år. Slöjdklubben har sitt ursprung i den
nationella uppdraget Slöjdcirkus under 2004-2006. I slöjdklubben visar en
utbildad handledare barnen hur de olika materialen och verktygen fungerar och
ger barnen möjlighet att utveckla egen förmåga att skapa. I Slöjdklubbens
pedagogiska idé ingår det mångkulturella mötet - slöjden är internationell,
genusperspektiv- alla aktiviteter ska vara könsneutrala, barnen arbetar med
det de vill oberoende av material och barnens nyfikenhet och lust att utforska
tas tillvara. Stöd söks enbart från Stockholms läns landsting.

2007/462

Kulturföreningen
Dialog

Teater

Ett sista
förklarande verkom saknaden efter
mödra

Unga kvinnor
med skadad
modersrelation

135 000

En föreställning om barn som blivit övergivnia av sina mödrar och hur de
hanterar sorgen. Gruppen kommer även att vända sig till dessa människor,
men också till personal som arbetera med dessa människor. Gruppen skall
samarbete med genusvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet
samt t ex BRIS, Rädda Barnen. Föreställningarna kommer att spelas på
Kulturhuset.

40

2007/463

Teater Magnolia

Teater

Minnen av Bessie
Smith och Annika
Östberg, fånge W

fr högstadiet vuxna

80 000

Teater Mangolia ansöker om stöd till två föreställningar; Minnen av Bessie
Smith som handlar om den legendariska jazz & bluessångerskan samt Annika
Östberg, fånge W189 68 Deasy. Nämnden avslog ansökan 2006 för samma
projekt. Gör en nu ansökan p g a ett beviljat stöd fårn Helge Ax:son Johnsons
Stiftelse.

85

2007/464

Kulturföreningen
Paradox

Teater

Drottningen av
Hammarbyhöjden

ungdomar och
vuxna

150 000

Ansöker om stöd för att producera en föreställning om vad som händer i
gränslandet mellan ungdom och vuxenlivet. Pjäsen handlar om Sara som vi får
följa under 9 månader. Medans kroppen och magen växer förändras hon på ett
sätt som hon aldrig kunnat förutsäga. Endast kvinnor i styrelsen.

65

2007/466

Latinamerikanska
Folkteatern/alias
TEATERN

Teater

Stockholms
Scenfestival för fria
yrkesutövare

Stockholms
publiken

500 000

Ansöker om stöd för att genomföra en scenfestival under april 2008.
Scenfestivalen genomfördes för första gången i år och 19 olika grupper fick
möjlighet att visa upp sig.

70

den 31 augusti 2007

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd
100
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Diarienr
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Konstart

Projekttitel

Målgrupp

2007/471

FAQ Queer Film
Festival

Film

Stockholm Queer
Filmfestival

Homo-bi och
transpersoner

2007/472

Salt Produktioner

Teater

2007/473

Sensus
studieförbund
region StockholmGotland

Musikteater

2007/475

ápart

2007/476

Stiftelsen
Birkagården

den 31 augusti 2007

Sökt
30 000

Sammanfattning

%Barn/ungd

FAQ Queer Film Festival ansöker om stöd för filmfestivalen Stockholm Queer
Filmfestival som kommer att äga rum på Södra Teatern i Stockholm 2007-1012-13. Festivalen vänder sig till homo- bi- och transpersoner och
queerintresserade filmälskare. Festivalen kommer visa både svenska och
utländska kort- och långfilmer. Festivalen kommer även att arrangera en
kortfilmstävling där alla som är intresserade är välkomna att medverka med en
kortfilm baserat på sin egen tolkning av begreppet queer. Det kommer att
finnas en mängd kringarrangemang som servering och musik vilka ger
möjlighet till möten och diskussioner. Syftet med festivalen är att visa filmer
som både underhåller och väcker tankar kring identitet. Festivalen vänder sig
till ungdomar och vuxna från 13 år och uppåt. Stöd söks enbart från
I samarbete med Tribunalen gör föreningen en föreställning för 4-8 åringar.
Pjäsen handlar om en tjej som vägrar anpassa sig till omgivingens
förväntningar och krav på hur man skall göra. Föreningen kommer att bl a att
intervjua förskolebarn om kvinno- och mansrollen. Syftet med projektet är att
väcka frågan om jämlikhet och genus hos barnen redan innan det blivit färgade
av sin omgivning.
Nämnden har två tidigare tillfällen 2007 avslagit ansökan för samma projekt.

60

95

4-8 år

150 000

Cornelis på spåret

Personer med
intellektuella
funktionshinder
m fl

736 500

Ansöker om stöd för musikföreställning om Cornelis Wreesvijk, som dels
handlar om att sprida hans sånger dels att inspirera andra att sjunga texter av
Cornelius. Föreställningen skall först och främst vara tillgänglig för människor
med olika funktionshinder.

40

Bildkonst

China Girl

Svensk allmänhet

120 000

China girl är ett projekt som vill ge en konstnärlig kommentar till en grym
statistik - 3 200 flickor i ålder 0-4 år "försvinner" varje dag i Kina. Utställningen
med vidhängande seminarieserie kommer att äga rum i stora galleriet på
Konstnärshuset i Stockholm under januari/februari 2008. Målet är att informera
och skapa debatt i de kinesiska förhållandena och hur vi kan bidra till en
förändring.

50

Litteratur

Skaparverkstan

Barn och
ungdomar

325 000

Birkagården söker stöd för att kunna förverkliga "Skaparverkstan" - ett forum
för att öka skaparglädjen, medmänskligheten, vänskapen och kunskapen,
samt den personilga och gemensamma utveckligen. Man vill uppnå detta
genom workshops, kurser, seminarier, diskussionsforum, föredrag och
utställningar inom det konstnärliga skapande området.

95
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2007/477

Chick Singer Night

Musik

Chick Singer Night

Kvinnor i åldrarna
20-40

25 000

Chick Singer Night-Stockholm vill skapa en mötesplats för att stimulera
sinnena och inspirera den kvinnliga kreativiteten. Låtskriverskor/låtskrivare
som även är artister ska få framföra sitt material på ett enkelt sätt.
Evenemanget börjar alltid med en föreläsning/workshop under olika
inspirerande ,självstärkande teman. Vill även skänka del av intäkterna till
World Childhood Foundation. Endast kvinnor i styrelsen.

10

2007/478

Teaterföreningen
Mimimosa

Musikteater

Mental Cirkus

Unga kvinnor 1530 år

34 500

Ansöker om stöd till en scenisk multikonsert som skall innehålla, dans, film,
ljus ochdrama. Showen handlar om att som ung människa hitta sin väg i en
orolig värld. Gruppen vill särskilt nå unga kvinnor.

90

2007/479

Filmkollektivet Grus

Film

Filmkollektivet Grus

Filmintresserade
15-30 år

166 900

Föreningen Filmkollektivet Grus som är en manusgrupp bestående av
författare och regissörer bosatta i Stockholm. Föreningen söker stöd för skapa
en mötesplats för unga filmare och kunna erbjuda handledning, workshops,
temadagar och seminarier inom film och manusförfattande. Föreningen
kommer även att ge unga filmare möjlighet att genomföra filmvisningar. Stöd
söks enbart från Stockholms läns landsting.

65

2007/480

Barrefelt
Produktion AB

Film

Långholmen - en
fängslande historia

Allmänheten

75 000

Barrefelt Produktion AB ansöker om stöd för en dokumentärfilmproduktion
som skildrar Långholmens fängelsehistoria. Filmen kommer att utgå från
fängelsemuseet och innehålla dokumentära arkivklipp, intervjuer med personer
med kunskap eller egna erfarenheter av fängelset mm. Filmen kommer att bl a
att visas på fängelsemuseet.

2007/482

Affischuppsättarna
ub

Övrigt

Kulturspridning

95 000

Affischuppsättarna ub har ändrat namn och organistionsform till Recado HB.
De ansöker om stöd till att lösa kulturaffischeringsproblemet i Stockholms län
med att tillhandahålla ett antal lagliga affischeringsytor för olika
kulturevenemang i länet. Företaget ska tillhanda hålla ytor till ett rimligt pris
och administrera en snygg och prydlig uppsättning av affischer på särksilt
framtagna affischtavlor. Verksamheten kommer att starta i Stockholm stad
samt de närmaste kommunerna. Söker stöd enbart från Stockholms läns
landsting.

den 31 augusti 2007

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd

0
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2007/483

Vintervikens
trädgård- ideell
förening

Övrigt

Under Bar Himmelfrukostmöten i
trädgården

Föreningens 350
medlemmar och
andra
intresserade

33 000

Vintervikens trädgårdsförening består av 350 medlemmar mellan 25 -85 år
som tillsammans driver den ekologiska visningsträdgården och trägårdscaféet.
Föreningen söker stöd för två frukostmöten i trädgården under hösten.
Programmet vänder sig till alla som längtar efter en kulturupplevelse med
kvalitet. Vid det första frukostmötet deltar Sofia Karlsson och Sophie
Liederbrant med enkonsert och samtal. Vid det andra tillfället blir det troligtvis
en rörlig föreställning för stora och små med Ika Nord.

18

2007/484

Kurdiska
demokratiska o
kulturella förening i
Sth

Övrigt

Nya flyktingar som
sökt skydd i Sverige

Nya flyktingar i
olika kommuner
13-25 år

80 000

Ansöker om stöd till en scenisk multikonsert som skall innehålla, dans, film,
ljus ochdrama. Showen handlar om att som ung människa hitta sin väg i en
orolig värld. Gruppen vill särskilt nå unga kvinnor.

20

2007/485

Ideella kulturfören
Prook

Dans

Dans för babysar

barn från 6 mån2 år

75 000

Ansöker om stöd för att producera en dansföreställning för bebisar fr 6
månader, syftet enligt föreningen är att skapa en högkvalitativ konstupplevelse
för de små. Premiär under maj 2008. I arbetet med att ta fram föreställningen
kommer kontakt att ske med specialister och refernsgrupper. Repetionsarbetet
börjar i höst bl a med babygrupper i Kumla. Föreställningen kommer bl a att
visas på Zebra Dans och Diselverkstaden.

55

2007/486

LIMBO

Teater

iu

0-100 år

250 000

Föreningens idé är att skapa en plattform för att ta vara på enskilda
teaterutövares intiativkraft och ge dessa möjlighet att förverkliga egna
produktioner. Under hösten kommer fem pjäser att uppföras. Föreningen söker
även stöd för att lägga ut sina föreställningar på Internet - Webbteater.

50

2007/487

AB Simba HÅkonsult

Musikteater

Fyra konserterFyra sångerskorFyra pianister

Människor med
litterära och
musikaliska
intressen

370 000

Projektet vill introducera konstformen "drama-konserter" för en bredare publik.
Vilket innebär fyra konserter med musik och recitation. Fyra yngre pianister får
möjlighet att framträda med Sveriges främsta romanssångerskor. Teman rör
Henrik Ibsens liv och verk, Edvard Grieg samt Edvard Munch. Som grund för
samtliga konserter ligger essäer av Henrik Åkerman. Programmen har
genomförts på olika håll i europa men aldrig i samlad form.

10

den 31 augusti 2007

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd
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2007/488

Föreningen för
Svensk &
Brasiliansk kultur

Film

BrasilCine

hiphopintresserad
och intresserade
av brasiliansk

40 000

2007/489

Mindoors Musik
Production

Musik

Gushpanka

Alla s vill utvidga
sin musikaliska
medvetenhet

310 000

Guspanka är ett band som precis givit ut sitt debutalbum. Musiken har drag av
modern jazz, folk- och kammarmusik, fri-improvisation och avant garde. Söker
stöd för att nå ut med sin musik till en störe skara och för att hjälpa
bandmedlemmarna att kunna arbeta som musiker.

2007/490

Afrodites Ångbåt

Musikteater

Tiden Innan

Elever från
årskurs 8 upp till
gymnasiet

107 000

Afrodites Ångbåt - enskild firma - är en musikteatergrupp som ansöker om
stöd för en musikteaterföreställning med bildvisning om den kvinnliga
gudshistorien. Bilder och texter härrör från Norden, Malta, Grekland, Mindre
Asien och Egypten. Syftet är att ge andra kvinnobilder än de vanligtvis
förekommande och därmed ge jämställdhetsdebatten i skolorna en ny
infallsvinkel. Föreställningen vänder sig ti första hand ill skolor och elever i
grundskolan årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Projektet påbörjas 2007 och
föreställningarna kommer vara under 2008.

100

2007/492

Abellis Magiska
Teater

Teater

Kontinuerlig
verksamhet

Barn 4-12 år

350 000

Abellis Magiska Teater ansöker om stöd för att utveckla den årliga
verksamheten med föreställningar för barn - dels för att anställa en producent
och dels för att utveckla samarbetet med andra konstnärer och unga
dockspelare samt att göra teaterbussen mer handikappanpassad. Abellis
Magiska Teater har fått stöd med 140 000 kr till scenkonst 2007-2008.

100

2007/493

Diggapony
Collaborations

Dans

Diggapony
Collaborations

Alla åldrar

120 900

Ansöker om verksamhetsstöd för föreningens verksamhet. Ansökan inkom
försent.

den 31 augusti 2007

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd

Föreningen erhöll stöd med 40 000 kr till den brasilianska filmfestivalen
BracilCine 2007-05-24. Denna ansökan avser en komplettering för kostnader
för gäster/föreläsare vid festivalen.

63
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Diarienr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

2007/495

Turteatern

Bildkonst

Konstinstallation
"30 år i Kärrtorp"

Allmänheten

60 000

2007/497

Fanzingo
(föreningen Zingo)

Övrigt

Mediacamp 2007

Funktikonshindrad
e

15 000

2007/499

Studiefrämjandet
Huddinge Botkyrka

Övrigt

Kulturspriralen

Funktionshindrad
e samt org som
arbetar med
funktio

126 800

2007/502

Tensta marknad /
Poesifestivalen
Bagdad Café

Litteratur

Poesifestivalen
Bagdad Café

Utveckla
hemsidan att bli
tillänglig för alla

2007/506

Romskt
Kulturcenter-RKC

Övrigt

Romer i centrum

den 31 augusti 2007

Sammanfattning

%Barn/ungd

Turteatern ansöker om stöd för en konstinstallation inför jubileet "30 år i
Kärrtorp". Installationen är en videoinstallation som projiceras utomhus på
Turteaterns öppna fasad för att exponera det som pågår därinne, dvs
repetitionerna av Mäster Olof. Turteatern har tidigare i år fått stöd till scenkonst
för 2007-2008 samt även stöd till Ungas Aktiva deltagande i kulturlivet.

Studiefrämjandet i Huddinge Botkyrka ansöker om stöd för Kulturspiralen ett
kulturarrangeman som kommer att äga rum 2008 under tre dagar på
riksteatern i Hallunda. Arrangemanget kommer att bestå av föreläsningar,
debatter och seminarium om frågor kring individer med funktionshinder och
deras vilkor. Detta varvas med teaterföreställningar, musik, konst, workshop
mm. I ett separat rum kommer filmvisning att pågå. Festivalen vänder sig
personer med funktionshinder samt personer som arbeter med
funktionshindrade. Majoriteten av besökarna beräknas vara över 26 år.

30

15 000

97 847

Ansöker om förluststöd för projektet Romer i centrum. Romskt Kulturcentrum
har inte tidigare ansökt om stöd för projeket. Ansökan inkom 24 juli.(för sent
inkommen, ej på blankett)
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Diarienr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Totalsumma

den 31 augusti 2007

Sökt

Sammanfattning

%Barn/ungd

9 326 167
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