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Förändringar i tidigare beslutat kulturstöd

1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna att redan beviljat stöd till OperaRepubliken för projektet ” TOSCA- eller Fascist Javisst” (KUN 2011/298) om 60 000 kr kan användas till att
genomföra projektet december 2011 till mars 2012.

2

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde i maj 2011 beviljades föreningen OperaRepubliken 60 000 kr för projektet ”TOSCA- eller Fascist Javisst”. De totala kostnaderna för projektet beräknades till 1 150 000 kr.
TOSCA- eller Fascist Javisst är en musikteaterföreställning där man bl. a med
clownteknik ska göra en djupdykning i frågeställningar som:
• Hur fungerar poliskåren idag?
• Står polisen för trygghet på våra gator och torg?
• Finns det en rasistisk attityd?
• Hur vanligt förekommande är övervåld?
• Hur långt får de gå i viljan att lösa brott? Är det rätt att tillåta kriminella handlingar för att komma åt brottslingar?
Man har valt Puccinis klassiska opera Tosca, där polisens maktutövning är
central. Det här är OperaRepublikens första uppsättning.
I den scenografiska lösningen kommer man att utnyttja rummets möjligheter
och bl a spela väggarnas öppningar och att lösa upp begreppen ”scen” och ”salong”. Man diskuterar även att använda sig av övervakningskameror på olika
sätt och att använda detta live i föreställningen. Föreställningen kommer att
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spelas i Reaktorhallen, KTH men man arbetar aktivt för att nå ut till gymnasieskolor i hela länet. Projektet har beviljats 375 00 kr av Statens Kulturråd.
Föreningen har i e-postmeddelande till förvaltningen den 15 juni 2011 meddelat att man önskar flytta fram projektet med cirka fem månader. Främsta anledningen till detta är lokalfrågan med Reaktorhallen. I övrigt är projektet helt
oförändrat och arbetet fortskrider bra.
När kulturorganisationer meddelar förvaltningen att projekt är försenat godkänner förvaltningen normalt förseningar upp till tre månader. Om förseningen överstiger tre månader eller om organisation inte aktivt meddelar försening
utan det uppdagas i samband med försenad eller utebliven redovisning, för
kulturförvaltningen regelmässigt ärendet till kulturnämnden för beslut.
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Förvaltningens synpunkter
OperaRepubliken

KUN 2011/298

Förvaltningen anser fortfarande att projektet är intressant och tillstyrker att
föreningen OperaRepubliken kan använda redan beviljat stöd om 60 000 kr
till att genomföra projektet ”TOSCA- eller Fascist Javisst” inom tidsperioden
december 2011-mars 2012. Föreningen har omedelbart meddelat förvaltningen om förseningen när man fick besked om att projektet beviljats ett stöd. Om
projektet av någon anledning inte kan genomföras enligt nu angivna datum
ska stödet återbetalas.

Hans Ullström

Från:                                OperaRepubliken [OperaRepubliken@me.com]
Skickat:                           den 15 juni 2011 11:54
Till:                                  Wennerberg Margareta (KUN)
Ämne:                             Tidsperiod Tosca
Hej Margareta!
Vi har alltså önskemål att flytta tidsperioden för projektet "TOSCA-eller Fascist Javisst". Den nya totala
tidsperioden skulle vara från 16 dec 2011-10 mars 2012, med premiär 16 februari 2012. Den främsta anledningen
till detta är lokalfrågan med Reaktorhallen. Om detta är ok så är det definitivt och inga övriga förändringar kommer
ske. I övrigt är projektet helt oförändrat och arbetet fortskrider bra!
Mvh
Håkan Starkenberg
OPERAREPUBLIKEN                             
Mail: operarepubliken@me.com
Web: www.operarepubliken.se
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