Enheten för kultur- och föreningsstöd

Sammanfattning avslag Kulturstöd
Dnr

Organisation

Konstart

2007/612

Studiefrämjandet i
Stockholm

Musik

Rockkarusellen

Ungdomar i
Stockholms län

2007/638

Eritrianska
föreningen i Solna

Övrigt

Barn och
ungdomsverksamh
et

Eritreanska barn och
ungdomar i länet

2007/653

Fredrika-BremerFörbundets,
Stockholmskretsen

Övrigt

Jämställdhet och
demokrati

Allmänheten

den 4 januari 2008

Projekttitel

Nämnddatum
Målgrupp

2008-01-17

Sökt

Förslag

Sammanfattning

20 000

Avslag

Rockkarusellen är ett musikprojekt som arrangerats i Östergötland i 20 år.
Detta vill man nu göra i Stockholm. Arrangörer för tävlingen är Studifrämjandet,
i nära samarbete med olika fritidsgårdar och liknande träffpunkter i Stockholms
län. Fokus ligger i första hand inte på tävlingsmomentet utan att alla band (3035 stycken) är garanterade minst 4 spelningar var runt omkring Stockholms län.

370 000

Avslag

Ansöker om ett kontinuerligt kulturstöd för hela sin verksamhet 2008. I
verksamheten ingår en rad projekt som främst vänder sig till eriteranska barn
och ungdomar i Storstockholm.

77 500

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för seminarier om jämställdhet och demokrati
frågor. Seminarierna kommer att hållas en gång per månad under första
halvåret 2008. Vill nå ut till och vara en mötesplats för "nya svenskar".

Sida 1 of 16

Dnr

Organisation

Konstart

2007/691

Dominique Musik

Musik

Festival Olivier
Messiaen 2008

2007/703

Moks Öst

Övrigt

Inventering av
MOKS öst

2007/704

Luna & Co

2007/706

Ches:co

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Musikintresserade
och kulturidkare

40 000

Avslag

Festivalen Oliver Messiaen 2008 har initierats och organiserats av en grupp
entusiaster till den franska tonsättare Oliver Messian, hans musik och hans
tvärvetenskapliga idéer. Festvalen äger rum under april.

Föreingsaktiva unga
16-35 år

20 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att kartlägga distriktets föreningar både MOKS
anslutna och ej anslutna. Arbetar för att stärka det ideella föreningslivet inom
kultur och vill främja samarbetet i och mellan länen.

Övrigt

Waste in Process 3 Ungdomar från 14 år
samt vuxna

140 000

Avslag

Syftet är att skapa/utveckla ett hybridiskt konstnärligt språk genom att bland
och förena olika konstgenrer. teater, dans, musik, bild, ljud och video konst.
Man vill skapa en socialt engagerad performance med hög konstnärlig kvalité.
Kommunicera , beröra, väcka publik som aktivt involveras både på scen och
efter föreställningarna.

Dans

Under lupp

60 000

Avslag

Söker stöd för att genomföra ett projekt som skall bestå i att gruppen
gemensamt tar fram ett material att arbeta med och genomför workshops och
diskussionskvällar kring materialet. Vill arbeta med att syna olika
maktstrukturer i skapandet. Förenigen består av persner som nyligen avslutat
sin utbildning vid Balletthögskolan.

Vuxna och ungdomar

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

2007/707

New Breed
Productions

2007/708

Film

Skärmdumpet

Ungdomar

90 000

Avslag

Thorbjörn Eklund, enskild firma, med säte i Norrköping, ansöker om stöd för att
göra en filmproduktion som involverar ungdomar i Södertälje och Nykvarn.
Filmproduktionen ska vara inriktad på filmrecension och olika amatörfilmer ska
visas och diskuteras.

Artist Production

Musik

Sol,vind & vatten

Vuxna och ungdomar

70 000

Avslag

Musikgruppen Duo Senso erbjuder lokala arrangörer i Stockhoms län
konsertprogrammet "Sol, vind & vatten". Konsertproduktionen bygger på
bröderna Ted & Kenneth Gärdestads musik. Under hösten 2007 har man fått
ett stöd från anslaget kultur i skärgården för fyra konserter på olika öar i
Stockholms skärgård.

2007/709

BRIGADEN

Teater

Krig och kärlek

barn 5-11

70 000

Avslag

Ansöker om stöd till att producera två föreställningar som handlar om krig och
kärlek; Viola &Cinnober av Melaine Peter (för barn) och Kärleken av Theodor
Kallifatides (för vuxna).

2007/710

Teater Cubile

Teater

Salamander

Gymnasieskolor,
psykvård mfl

150 000

Avslag

Ansöker om stöd för att producera och turnera med föreställningen
Salamander. Föreningen samarbetar med Teater Sandino. I föreställningen
möter publiken två kvinnor i ett rum där tiden upphört at existera. Två
människoöden. Två världar. Et drama om det förflutnas närvaro i nuet, om
närvaro av de/det frånvarande, om a leva och at överleva Om att leva i elden
som en salamander. Har kompletterat styrelsen och har fr om 07-12-08 även
män i styrelsen.

den 4 januari 2008

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/711

Stockholms läns
hemslöjdsförening

Konsthantverk/ Slöjdklubben i
Formgivning
Stockholms län

2007/713

Från Elvis till ABBA Musikteater

Lika fast olika en
musikalisk
tankeställare

2007/718

Poesi on Stage

Litteratur

2007/719

Neuron

Teater

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

224 360

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att tillsätta en tjänst på 80% för att starta och
driva slöjdklubbar i länet. Föreningen har beviljats verksamhetsstöd 2008 med
250 000 kr där även verksamheten med slöjdklubbar ingår.

Ungdomar

62 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att producera musikal för och med ungdomar
om rasism och våld. I anslutning till musikalen kommer det även att finnas
föreläsningar och workshops om rasism. Föreställningen kommer att ha
premiär januari 2009 och spelas under våren 2009.

Poesi on stage

Vuxna och barn

45 000

Avslag

Poesi on Stage/Södermalms Poesifestival ansöker om stöd för Poeter på Plats
ett projekt med poesiframträdande på sjukhuscafeer i Stockholm läns
sjukvårdsområde. Projektet kommer att pågå under från februari 2008 till och
med februari 2009. Varje framträdande är ca 15 minuter långt och föreningen
beräknar att nå 500 personer.

Arbetsnamn

Psykiskt
funktionshindrade

80 000

Avslag

Söker stöd för att arbeta med en föreställning av Harold Pinter - Aska.
Gruppen vill väcka tankar om synen på psykisk ohälsa och om publikens
förståelse av teaterbesöket genom att inte arbeta i ett teaterrum utan använda
platsspecifika miljöer i en konsthall, ett museum eller ett galleri. Vill med
föreställningen nå psykiskt funktionshindrade, unga vuxna.

Barn 7-12 år

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/720

Galleri Kontrast

Foto

Vidareutveckling
av Nätverket
Brudarna

yrkesverksamma
fotografer

2007/721

KonstnärsCentrum
Öst

Övrigt

Coaching projekt
för konstnärer

2007/724

Sveriges
Författarförbund

Övrigt

2007/725

Föreningen
"missing girls"

Bildkonst

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

80 000

Avslag

Ansökan avser utveckling av hemsidan för nätverket för kvinnliga fotografer Nätverket Brudarna. Nätverket består av 280 kvinnliga fotografer från hela
Sverige. Nätverkets uppgift är stötta och stärka kvinnliga fotografer i
traditionellt manligt yrke.

Konstnärer i
Stockholms län

150 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för coachingprojekt för konstnärer. Föreningen
kommer att arbeta med personlig utveckling efter individens behov för att
stärka och utöka konstnärernas möjligheter att finna uppdrag och arbete.
Projektet vänder sig till olika konstnärsorganisationer och beräknas nå ca 50
personer.

WALTIC - publikt
program i
Stockholm

Allmänheten

180 000

Avslag

Föreningen söker stöd för att genomföra publikt program i anslutning till
WALTIC författarförbundets internationella författar och översättarkongress i
Stockholm 29 juni - 2 juli 2008 där ca 1000 författare och översättare från hela
världen medverkar. Programmet riktar sig till allmänheten med fokus på barn
och ungdom. Scener och medarrangörer är Kulturhuset, Stadsbibliotektet,
Internationella bibliotektet samt tidskriften 00-tal som själva kommer att lägga
upp detaljerade program.

China Girl

Svensk allmänhet
inriktning på skolor

0

Avslag

Söker stöd för "China Girl" som är ett utställningsprojekt som strävar efter att
ge en konstnärlig kommentar till grym statistik och obesvarade frågor.
Utställningen vill väcka uppmärksamhet om kvinnor och flickors situation i Kina
och bidra till att höja deras status. Utställningen jämte parallell seminarieserie
äger rum i Konstnärshuset på smålandsgatan. Ett utbildningsprogram som
vänder sig till skolorna är producerat av konstfrämjandet.
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/730

Musik@Boulevard

Musik

Musik@Boulevard

2007/731

Ateljéhuset
wip:Sthlm

Bildkonst

2007/732

CELL

2007/737

Fotografins Hus

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

Barn, ungdomar,
vuxna

75 000

Avslag

Föreningen Musik@Boulevard består av medlemmar ur ensemblerna Väsen,
Katzen Kapell och Stockholms Barockorkester. Man vill skapa en konsertserie
som överskrider gengregränser, där musik helt enkelt är musik, utan epitet
som "konst", "folk", "etno" etc. Konsertserien ska vända sig till en ung publik
och till en publik som inte är så van vid den traditionella konsertformen. Varje
kvällskonsert spelas också som skolföreställning samma dag.

Uppbyggnad av
gemensamma
verkstäder

ateljehusets wips
medlemmar

138 000

Avslag

Ateljehuset wip:sthlm söker stöd för uppbyggnad av gemensamma verkstäder i
ateljehuset. Ansökan avser kostnader för utrustning av metalverkstad,
träverkstad och våt och gipsrum.

Dans

CELL

Alla

150 000

Avslag

Ansöker om kontinuerligt kulturstöd för 2008. Föreningen är nystartat och
består av dansarna och koreograferna Ulrika Wedin och Marie Fahlin.
Föreningen kommer bl a att arbeta med olika projekt, undervisning, barndans,
ungdomsprojekt samt olika utomhusprojekt.

Foto

Tandem

Allmähheten

85 000

Avslag

Fotografins Hus ansöker om stöd för projektet TANDEM som är ett kulturutbyte
av sex konstnärer från Sverige och Frankrike. De franska konstnärerna ska
arbeta i Sverige och de svenska ska arbeta i Frankrike. Arbetet kommer att
utmynna i en utställning i Stockholm och Paris.Har ej redovisat tidigare projekt.
Organisationens fick stöd i september 2007 för ett projekt som kommer att
genomföras under första halvåret 2008.
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/739

Supermarket Art
Fair

Bildkonst

Supermarket 2008

2007/740

Andersson Dance/
Ideella föreningen
Erino

Dans

Andersson Dance:
Koreografen
kommer!

2007/741

Ideell förening
"Kunskap utan
gränser"

2007/742

Berus
Resurscenter för
kvinnor

den 4 januari 2008

Projekttitel

Sökt

Förslag

Allmänheten +
jkonstnärsdrivna
initiativ

100 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att genomföra en konstmässa för
konstnärsdrivna gallerier och organisationer från hela Sverige och utlandet.
Syftet är att visa på ett alternativ till de storskaliga och strikt kommersiella
konstmässorna och bjuda in till möäten och samtal. Vänder sig i huvudsak till
vuxna över 26 år.

ungdomar

200 000

Avslag

Andersson Dance/Ideella föreningen Erino ansöker om stöd för att genomföra
projektet Koreografen kommer. Andersson Dance är ett projektkompani under
ledning av koreografen Örjan Andersson. Kompaniet arbetar i olika
konstellationer och olika dansare för dessa verk. Under 2008 kommer
kompaniet att anordna en turné på skolor i Stockholm och länet med projektet
"Koreografen kommer".

Konsthantverk/ Förnyelse
Formgivning

Ungdomar i ålder 1220 år

125 000

Avslag

Projektet "Förnyelse" vill genom utställningar och workshop av halmprodukter
vara inspirationskälla och igångsättare för barn och vuxna. Tanken med
utställningen och workshopen är att peka på den spännvidd och
utvecklingspotential som finns i mötet mellan halmslöjd och design. Man ser
det också som att ta tillvara vårt kulturarv men också att våga tänka nytt och
se nya möjligheter.

Övrigt

Svenskarna i alla
åldrar

98 000

Avslag

Genom projektet "Utvandring från sluten krets" vill man utveckla och
presentera kultur, konsthantverk, folkdräkter från Vitryssland, Ukraina,
Kazaxstan, Georgien, Armenien samt Uzbekistan och Turkmenistan. Det
planeras för fotoutställningar, föreläsningar, folkdräktsvisningar, mat från olika
länder, musik och dans.

Utvandring från
sluten krets

Målgrupp

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/743

Södertälje
Teateramatörer

Musikteater

Oliver Twist

Barn , ungdomar och
vuxna

2007/744

Zirkus Loko-Motiv

Övrigt

Äventyret

skolbarn och
ungdomar

2007/745

Teater Referens

Teater

Först föds man ju

2007/746

Röda Korsets
Ungdomsförbund i
Sthlm

Övrigt

Löpande
verksamhet i Röda
Korset
ungdomsförb

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

200 000

Avslag

Ansöker om stöd för att sätta upp föreställningen Oliver Twist- ett burleskt
folklustspel på Torekällberget i Södertälje. Professionella och amatörer arbetar
tillsammans i föreställningen. Totalt medverkar ca 150 -200 personer i
projektet.

2 400 000

Avslag

Ansöker om ett kontinuerligt kulturstöd stöd för att få fortsätta arbeta med
verksamheten Äventyret och föreställningen Rescue M, som tidigare
genomfördes i samarbete med Cirkonova. Gruppen planerar att vidareutveckla
äventyrsvandringen. På eftermiddagar kommer dockteaterföreställnigen
Vintergatan samt Lärkan och tusenskönan att spelas.

Ungdomar 15-20 år

350 000

Avslag

Ansöker om stöd för att producera en komedi som skall reflektera över
människors olikheter. Tanken är att föreställningen skall turnera i skolor i länet.
Föreningen har endast kvinnor i styrelsen.

Socialt utsatta
ungdomar

200 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd till den löpande verksamheten i Röda Korsets
Ungdomsförbund vilket innefattar bl a administrativa kostnader och hyra,
utbildning och kompetensutveckling i styrelsearbete och kassörsarbete mm.
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/752

Föreningen Lilla
Kulturhuset

Musik

Barnen och det
magiska pianot

2007/753

Alap - musik &
inspiration

Musikteater

2007/754

Stagebeat

2007/755

Frilansteatern

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

Barn från 6-års
verksamheten t o m
mellanstadiet

50 000

Avslag

I föreningen Lilla Kulturhuset finns 8 duktiga pianospelande barn i åldrarna 712 år som tillsammans med sin lärare framför Album för barn av P.Tjajkovskij.
Man vill genomföra konserter samt föreläsning. Man spelar 24 små
pianostycken med karakteristiska namn, berättar om musikens innehåll, om
tonsättaren och om barnens liv för 150 år sedan. Alla är klädda i tidsenliga
kostymer som ytterligare ska förstärka känslan av att befinna sig i en annan
tidsepok.

H C Andersen Sagoberättaren

6-9 år

69 260

Avslag

Ansöker om stöd för att producera och turnera med en musikteaterföreställning
om HC Andersén. Syftet är att stärka barnen när de befinner sig i utsatta
situationer t ex bli mobbade. Föreställningen tar bl a den fula ankungen.

Musik

New More

Barn och ungdom
samt vuxna

482 000

Avslag

New Move syftar till att låta musiker, kompositörer, sångare, dansare och
multimediakonstnärer från Sverige och Västafrika ta del av varandras
konstformer och att genom praktiska konstnärliga experiment tänja på
gränserna för att hitta nya, gemensamma uttryck. Föreställningen "On the
Move" planeras att spelas både på etablerade scener i innerstan och på
mindre scener i Stockholms förorter och kranskommuner, både för barn och
ungdom likväl som för vuxna.

Teater

Plats på scen! ett
projekt för
skolscener

skolbarn samt llärare

150 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra ett projekt som skall uppmärksamma
skolscenernas möjlighet och också erbjuda workshops utformade utifrån varje
skolas behov och önskemål. Gruppen kommer att arbeta med
skådespelarträning, röst och rörelse, samt scenografi, kostym, mask och
musik. Projektet vänder sig till två skolor i Nacka. Söker hela summan för
projektet från landstinget. Har tidigare sökt för detta projekt, fast i större
omfattning.
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/757

Fritidsför. för
rörelsehindr.barn o
ungdomar i

Övrigt

2007/759

Nya Digitala
Foto
Bildverkstaden i öst

Stockholms
Bildintresserade
digitala bildverkstad studerande och
vuxna

2007/760

Association of
Interacting Arts

Övrigt

Maskspel

Ungdomar 16-26 år

2007/762

Den skapande
mängden LLÅ

Övrigt

Skejtrelaterat

Skateboardåkare
och almmänheten

den 4 januari 2008

Projekttitel
Fritidsförening för
rörelsehindrade
barn i Norra S

Målgrupp
Barn med
omfattande
rörelsehinder

Sökt

Förslag

Sammanfattning

73 754

Avslag

Föreningen söker stöd till fritidsverksamhet för barn med omfattande
rörelsehinder boende inom Norra Stor-Stockholm.

160 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att anordna en utställning för 25 fotografer
under oktober 2008. Syftet är att synliggöra Digitala Bildverkstaden och de
enskilda medlemmarnas arbete.

40 000

Avslag

Maskspel är ett spel som ifrågasätter våra föreställningar om identitet och
verklighet. Spelarna använder masker som instrument för samspel med
omgivningen. Maskspel omfattar Stockholm med omnejd. Den som inte har tid
att spela kan följa i spelets fotspår. De kan ta del av dokumentation och
avtryck, både som filer på nätet och som lämningar i staden. Tex kan ljudspår,
bilder och texter knytas till fysiska platser och därmed vidga upplevelsen av
staden

100 000

Avslag

Projektet är ett samarbete mellan den ekonomiska föreningen Den skapande
Mängden och Nacka kommun och avser att arrangera en utställning och
filmfestival på temat den svenska skateboardkulturen. Utställningen kommer
att pågå ca en månad under slutet av maj och juni och vänder sig främst till
ungdomar.Föreningen som ansöker om stöd har enbart män i styrelsen.
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/763

RUM:s
Stockholmsdistrikt

Musik

2007/764

RUM:s
Stockholmsdistrikt

Musik

2007/766

Teaterstudio
Lederman

Teater

2007/767

RUM:s
Stockholmsdistrikt

Musik

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Fortbildningsresa
Musikpedagoger
för ensembleledare

63 500

Avslag

Syftet med projektet är att ensembleledare ska få ta del av flera olika
undervisningsmetoder från ungdomsfestivalen i Kaunas samt från de andra
ensembleledarna. Genom att erbjuda fortbildning till musikpedagoger är
tanken att deras undervisning ska förbättras vilket därmed gynnar eleverna.
Tanken är att ca 20-25 musikpedagoger ska medverka.

Orkester
Mälardalen

30 500

Avslag

Orkester Mälardalen är ett orkesterläger för unga musiker i Mälardalsområdet.
Syftet är att unga musiker ska få träffas och spela tillsammans under jullovet
då det inte bedrivs någon musik-/kulturskoleverksamhet. Under lägret får
deltagarna träffa två duktiga dirigenter. Lägret avslutas med en eller flera
konserter.

0

Avslag

Ofullständig ansökan.

17 000

Avslag

Söker ett stöd till hjälp för orkestrar och ensembler att kunna delta i en större
konsert utan att behöva stå för kostnader och administration för
konsertlokalen. De orkestrar som medverkar får sälja biljetter och behålla
inkomsterna. Hittills har man haft fyra konserter på musikmuseet. Tanken är
att utvidga med två nya konsertlokaler som ligger utanför Stockholms innerstad.

Unga musiker (15 år
och uppåt)

år 1-6

Konsertserie på
musikmuseet

Ungdomar 10-25 år

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

2007/768

Bilder & Berättelser Film

Bild för Bild - Så
blir en animerad
film till

Barn och ungdom

2007/770

Föreningen
Popcorn

Film

Popcorn 2008

2007/773

Filmcentrum
Stockholm

Film

2007/776

Malin Vulcano

Teater

den 4 januari 2008

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

75 000

Avslag

Bilder & Berättelser är en enskild firma som ansöker om stöd för att en
utställning på temat Så blir en animerad film till. Utställningen kommer att visas
under hösten 2008 i olika lokaler i länet och bygger på en kortfilm som
producerats av Bilder & Berättelser. I anslutning till utställningen kommer
workshops om animerad film att anordnas.

Ungdom och vuxna
15-35 år

150 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för filmfestivalen Popcorn 2008. Föreningen har
ännu inte genomfört och redovisat 2007 års festival som de fick stöd för i maj
2007.

Filmcentrum
Stockholm - öppen
verkstad

Ungdomar 16-24 år

100 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för verksamheten på Filmcentrum under 2008.
Vilket bl a innefattar att vara en mötesplats för unga oetablerade filmare och
där det finns tillgång till teknik, kunskap och inspiration. Därutöver driver
föreningen projekt som bl a Anitrassistiska Filmdagar som genomförs en gång
per år. Föreningen har ännu inte redovisat 2007 års Antirassistiska Filmdagar
för vilka de fick stöd av kulturnämnden i september 2007.

Krater Safari

Ungdomar

50 000

Avslag

Söker stöd för att producera en teaterföreställning som handlar om "hennes
styvfar som dog av en rad felbehandlingar och missbedömningar av
sjukvården. Syftet är att stärka publiken att lyssna på sig själv, lära känna sin
kropp och se samband mellan orsak och verkan, kemikalier och
beteendemönster."
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Dnr

Organisation

Konstart

2007/778

Svenska
Konstnärernas
Förening SKF

Bildkonst

2007/779

Kitten P Projects

2007/781

2007/782

Sökt

Förslag

Svenska
Samtlioga
Konstnärers
målgrupper
förening/utställnings
verksamhe

200 000

Avslag

Svenska Konstnärerrs förening söker för sin utställningsverksamhet i
Konstnärshuset, smålandsgatan 7, Stockholm. En stor genomströmning av
utställningar ger många konstnärer möjlighet att genomföra och förverkliga
sina konstnärliga visioner och projekt.Programmets bredd och kvalitet
garanteras genom att en utställningsnämnd, intendent och utställningsansvarig
utvärderar inkomna ansökningar. Alla konstnärer är välkommna att ansöka om
utställning i Konstnärshuset. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom
försäljning av konst.

Teater

Instrumentmakaren ungdomar och vuxna

100 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra en föreställning om ett "mörkt" julspel som
berör frågor om integritet, individualism och kommersialism. Åskådarna får
möta en man som genomgår en slags inre kamp om hur han vill leva sitt liv
medan julhysterin är i full gång. Föreställningen har redan haft premiär.

Arena Baubo

Teater

Prostitution i
glappet mellan två
värdesystem

Ungdomar och vuxna

190 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att spela/turnera med en teaterföreställning
som bygger på värdering om sexualitet och prostitution i vårt samhälle. Varför
hör man så sällan de prostituerades röster i debatten? Föreställningen vill
skapa en nyanserad och djupgående diskussion i ämnet och har därför bjudit
in fem personer som sålt sexuella tjänster till en diskussion. Föreställningen
bygger på de diskussionerna samt den forskning som finns om ämnet.
Föreställningen kommer att spelas under hösten 2008 på Teater Giljotin och
Uppsala Stadsteater. Den vänder sig främst till ungdomar och vuxna. I
anslutning till föreställningarna kommer seminaier på samma tema att
ordnas.

Kulturföreningen
Kreativet/ La
Bouge Scenkonst

Teater

Memento Vivere

Ungdomar och vuxna

100 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för en föreställning om minne och identitet utifrån
olika aspekter. Tre olika konstformer kommer att ingå: fysisk teater, dans och
scenografi. Projektet kommer att inledas med en insamling av berättelser kring
temat minne. Både gymnasieungdomar och allmänheten kommer att bjudas in
till olika workshops. Föreningen har inlett samtal med Teater Scenario och
Teater Tribunalen om spelmöjligheter.

den 4 januari 2008

Projekttitel

Målgrupp

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

2007/784

Ars Interpres
Publications

Litteratur

Ars Interpres
Poesifestival

2007/786

Kulturföreningen
Bar Brasil

Musik

2007/787

ALMAeuropa

2007/788

ABF Stockholm

den 4 januari 2008

Målgrupp

Sökt

Förslag

100 000

Avslag

Ars Interpres Publications är en förening som stöder publicering och
presentationer av peoeter från olika delar av världen, på originalspråk och i
översättningar. Föreningen ger också ut en internationell poesitidskrift.
Föreningen ansöker om stöd för en internationell poesifestival 2-4 juli 2008 i
Stockholm. I samband med festivalen kommer en konferens att hållas med
utgivare av litteraturjournaler från flera länder.

Verksamhetsbidrag Samtliga invånare
2008
och åldrar i sthlms län

200 000

Avslag

Bar Brasil har sedan 1993 arrangerat klubb- och konsertevenemang i
Stockholm med inriktning på brasiliansk- och latinamerikansk musik och kultur.
Söker stöd för sin verksamhet under 2008. Under 2008 planeras för olika
evenemang på bl a Kägelbanan, Mosebacke och Münchenbryggeriet. Ett
samarbete kommer också att inledas med gruppen Viva Brasil som innebär att
man under våren och hösten 2008 tillsammans arrangerar danskurser i
brasilianska danser.

Övrigt

Traditioner i
förändring

164 000

Avslag

Vill göra en bok/kompendium som bygger på barns egna berättelse om hur det
är att fira olika högtider i Sverige idag.Genom att göra denna bok vill man
belysa vikten av mångfald och tolerans. Samarbete sker med skolor i
Stockholmsområdet. I de skolklasser man samarbetar med kommer man även
att erbjuda samtal kring traditioner och mångfald.

Teater

Släpp taget lilla
Ungdomar i första
humla - ett
hand
idédrama om incest

95 000

Avslag

Ansöker om stöd för i samarbetet med regissören Joan Dahlgren producera en
föreställning om Incest. Tanken är att föreställningen skall spelas för ungdomar
vid olika tillfällen t ex inom högskolevärlden, omvårdnadsprogrammet m fl.
Kontakter kommer att tas med bl a BRIS, i samband med föreställningarna
kommer också föreläsningar att genomföras.

allmänheten

Barn mellan 9-13 år

Sammanfattning
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

2007/789

Malin Vulcano

Bildkonst

Project Noah

2007/795

Sensus
studieförbund
region StockholmGotland

Dans

2007/796

Sensus
studieförbund
region StockholmGotland

2007/799

Kulturföreninge
Konsthall C

den 4 januari 2008

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

Främst ungdomar,
publik som sällan
hittar till kon

135 000

Avslag

Projekt Noah är både en videoinstallation/performance utställning, som
innefattar levande djur som vadar i vatten. Grundtanken med projektet är att ett
globalt medvetande river barriärer som rasism, främlingsfientlighet och
religiösa konflikter. Miljön är en gemensam nämnare att kämpa för
tillsammans. Man vill belysa nutidens problematik utifrån ett internationellt
helhetstänkande.

Tidlösa kroppar,
om kvinnliga
dansmöten över
gener

Flickor mellan 6-86 år

181 472

Avslag

Söker hela projektsumman av landstinget för att genomföra ett dansprojekt.
Projektet genomförs i samarbete med koreografen och dansaren Kathleen
Quinlan. Syftet är att nå flickor/kvinnor från 6 år - 86 år.

Dans

Meet Me Monday/3
T Dans

Högstadie-och
gymnasieelever

152 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra en danskonstföreställning för ungdomar
och vuxna inom skolan. I projektet inför tre koreografer som kommer att
samarbeta med andra konstnärer. Föreställningen kommer att handla om
människors beteende och konsten att förstå varandra.

Övrigt

Konsthall C

100 000

Avslag

Kulturföreningen Konsthall C söker för sin verksamhet 2008. Under 2008
kommer bl a arbetet med att skapa en tvärdiciplinärt forskningscentrum
påbörjas. Forskningscentrumet kommer ha folkhemmet som utgångspunkt.
Konsthallen har fått bidrag av Framtidens kultur för att utveckla kurser och
seminarier till en utbildningsplattform. Konsthallen ligger i Hökarängen.
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

2007/817

OperaNu!

Musikteater

Björnen

2007/818

OperaNu!

Musikteater

2007/819

Folkkulturcentrum

Dans

Målgrupp

Sökt

Förslag

boende på sevicehus
och äldreboende

125 000

Avslag

Söker stöd för att genomföra föreställningen Björnen om bygger på en pjäs av
Tjechov. Tanken är att bl a spela på äldreboende runt i länet. Har endast män i
styrelsen. Men säger att det är lika många män som kvinnor som arbetar i
föreningen. Projektet påbörjades under oktober 2007.

Don
Quijote/Riddaren

ungdomar

180 000

Avslag

Söker stöd för att genomföra en turné i länets skolor med föreställningen Don
Quijote/riddaren. Föreställningen har premiär 8 februari 2008. Har endast män
i styrelsen. Men säger att det är lika många män som kvinnor som arbetar i
föreningen. Projektet påbörjades under september 2007.

Kontinuerligt
kulturstöd

personer med
intellektuella
funktionshinder

600 000

Avslag

Totalsumma

den 4 januari 2008

Sammanfattning

10 283 346
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