Enheten för kultur- och föreningsstöd

Sammanfattning avslag
Dnr

Organisation

Kulturstöd

Nämnddatum 2008-05-22

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

15 000

Avslag

Vill bredda musikutbudet för målgruppen och göra en endagsfestival
innehållandes den kultur som har en väldigt liten plats i det utbud
som finns tillgängligt för funktionshindrade i Stockholm idag.

2008/157

Studiefrämjandet i
Stockholm

Musik

Popstock

Individer med
funktionshinder som
gillar populärku

2008/158

Romskt
Kulturcenter-RKC

Litteratur

Älskade sagor på
romani-chib

Barn med romani-chib
som modersmål i
åldrarna 0-10

100 000

Avslag

Ansöker om stöd för produktion av en sago-CD för att tillgängliggöra
några av de västerländska barnkulturens mest kända sagor för
romska barn i förskole-och skolåldern på barnens eget modersmål.
Projektet har redan påbörjats, anökan kom försent till förra
ansökningstillfället. Romskt Kulturcenter har ett verksamhetsstöd.

2008/165

MetsJakobsson HB Film

Animerad kortfilm
"Möte i mellanrummet"

ungdomar och vuxna

75 000

Avslag

MetsJabobsson AB ansöker om stöd för produktion av animerad
kortfilm "Möte i mellanrummet". Filmen ska visas på SVT och
filmfestivaler.

2008/188

Malströmmen

Övrigt

Representationens
makt: Svenska
mediebilder och an

gymnasieelever

41 300

Avslag

Utställning och workshop i gymnasieskolor där svenska mediebilder
om arabvärlden jämförs och kontrasteras med andra bilder och
perspektiv. Utställningen och workshopens material kommer bestå av
foto, video och text. Pressmaterial från Sverige och Egypten
kombineras med egenproducerade alster.

2008/192

Claire Parsons co

Dans

Jag Tänker Rolf

Lågstadiet/Familj i
ytterstadsområdena mfl

75 000

Avslag

Ansöker om stöd för att sätta upp en dansföreställning isamband
med en ny utställning om Rolf de Maré, grundaren av Svenska
baletten. Clarie Parsons beviljades 2007 ett kulturstöd som ännu inte
har redovisats.
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt
75 000

Avslag

Vill göra en konsert där musik från 1500-talet av tonsättare som
Desprez, Obrecht och Isaac vävs samman och speglas i nyskriven
musik. Musiken specialskrivs för trion Susanne Rydén, sång, Anna
Petrini, blockflöjt och Karl Nyhlin, luta. Till musiken visas ett bildspel
som bygger på bilder av den holländske konstnären Hieronymus
Bosch.

100 000

Avslag

Föreningen vill lyfta fram nyutexaminerade studenter inom olika
konstområden och få dem att visa upp sig för framtida arbetsgivare.
Enligt föreningen är ligger utgångspunkten i föreställningen i ett
scamanskt synsätt på cyklisk energiutveckling och transformation.
Kompositören och koreografen arbertar utifrån frågeställningar som
ursprungligt/modernt och organiskt/oorganisikt. Endast kvinnor i
styrelsen.

45 000

Avslag

Syftet är att i seminarieform belysa religionens roll i ett profant
samhälle och i olika samhällen där religionen spelar en större roll.
Representanter från de olika religionerna kommer att bjudas in. Ett
besök kommer också att göras på Nordiska museet.

238 500

Avslag

Den tysta replokalen vänder sig till unga musikutövare och grupper
med funktionsnedsättning i sitt hörande. För att säkerställa att man
når ut till ungdomar med denna funktionsnedsättning vill man under
projekttiden erbjuda en kostnadsfri verksamhet.

50 000

Avslag

Gruppen Synliga "Det blindaste bandet i landet" vill göra en ny
föreställning i totalt mörker i samarbete med Blue Moon Bar i
Stockholm. Man vill genom föreställningen i totalt mörker belysa
situationen för olika slags minoriteter i allmänhet och
funktionsnedsättningen synskadade i synnerhet och få fram en
förståelse för vår minoritetsgrupp samt motverka utanförskap och
diskriminering i samhället. Upplevelsen förhöjs av att publiken intar
en måltid i totalt mörker.

202 000

Avslag

Ansöker om stöd för tio olika arrangemang som föreningen anordnar
där bla dans, trollieri frågesport ingår.

2008/194

Lustarnas Trädgård Musik

Lustarnas trädgård

Konsertpublik som
även är
bildintresserade, från c

2008/195

Kulturföreningen
MASUIDJO

Kontakt

kulturintresserade,
kulturstudenter och
dess framt

2008/196

Internationellt
Litteratur
Kvinnocentrum IWC

Religion och kultur ur
ett mångkulturellt
perspekt

Föreningens
medlemmar

2008/200

Sensus
studieförbund
region StockholmGotland

Musik

Den Tysta Replokalen

Ljudkänsliga personer
med inriktning på
ungdomar

2008/201

Idrotts &
Kulturföreningen
Synliga

Musik

Wow - Jag är i mörker!

Allmänheten samt
grupper som arbetar
med människor

2008/207

Indisk-Svenska
Föreningen

Dans

Indiska kulturaftnar

Barn, vuxna och vuxna

den 6 maj 2008

Dans

Förslag

Sammanfattning
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Organisation
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Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

2008/208

Kulturföreningen
Vibbarna

Litteratur

Kulturafton
2008/Vibbarna

Primärt intellektuellt
handikappade och de
som arb

85 000

Avslag

En kulturafton med ett smörgåsbord av konstarter för intellektuellt
handikappade. Dessutom seminarium och föredrag om de
intellektuellt handikappades möjligheter till ett eget aktivt deltagande i
kultur- och idrottsaktiviteter. Organisationen fick stöd till kontinuerlig
verksamhet 2008 med 50 000 kronor vid kulturnämndens
sammanträde 2008-01-17.

2008/211

Pygmeteatern

Teater

Gubben och Blomman

Vuxna med
intellektuella
funktionsnedsättningar

76 400

Avslag

Ansöker om att spela 10 föreställningen i Huddinge för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar. Har även ansökt om
tillgänglighetsstöd för samma föreställning.

2008/212

Föreningen Svensk- Musik
Finska
sommarakademien

Svensk-Finska
sommarakademien för
unga violinister

Barn och ungdomar
som spelar fiol

49 000

Avslag

Söker för en fiolkurs för barn och ungdomar som planeras äga rum
11-16 augisti i Orfeusskolans lokaler i Fruängen. Kursen avslutas
med en konsert i Finska kyrkan. Tanken är att kursen ska erbjuda
undervisning som både ger barnen tekniska förutsättningar och
musikalisk skolning.

2008/214

MAP Mobile Art
Production

Bildkonst

Försvar

bred allmänhet.
konstintresserade,
ungdomar

60 000

Avslag

MAP är en ny konstproucent som bjuder in konstnärer att skapa
unika projekt och att även i samarbete med konstnärerna hittar
platser för att visa konsten. MAP ansöker om stöd för en
konstutställning på Skeppsholmen under Stockholm stads
kulturfestival i augusti. Utställningen kommer att innehålla verk som
kretsar kring begreppet Fösvar både yttre och inre, fysiskt såvål som
psykologiskt. Utställningen kommer att innehålla verk av framstående
svenska och internationella konstnärer. Fem bildkonstnärer och en
författare kommer att medverka.

2008/216

BlåLab ideell
förening

Teater

BlåLab scenkonstutveckling
för barn och unga

Barn

95 000

Avslag

Föreningen vill utveckla och förnya svensk barn-och ungdomsteater.
Föreningen beskriver sin verksamhet som ett scenkonstlaboratorium
där experiment, nyskapande och nya grepp är påbjudna för att
utmana, utveckla och hitta nya vägar för konstnärligt skapande inom
svensk barn -och ungdomsteater.

2008/217

Projekt- o
forskningsgruppen
Replica

Foto

Kvinnan i Sverige.
Kvinnan i Moldavien

kvinnoorg,
gymnasieelver,
statsvetare, opinionsbil

150 000

Avslag

Replica ansöker om stöd för projektet Kvinnan i Sverige. Kvinnan i
Moldavien. Projektet är ett samarbete med Moldavien med
utställningar 2009 både i Stockholm och Moldavien och ett
skolutbyte med Moldavien där ett 10 tal gymnasieelver ska få läsa på
engelskspråkliga linjer i Stockholmskolor. Under projektet gång ska
även seminarier om implementering av jämställdhetslagar
genomföras.

den 6 maj 2008
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

30 000

Avslag

I samarbete med Musikmuseet anordnar YTF en nordisk visfestival i
Stockholm i september. Det blir två konserter. Totalt deltar 14 artister
från sex länder - Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och
Färöarna - med visor på respektive lands orginalspråk.

2008/218

YTF,
Musik
Yrkestrubadurernas
förening

Nordisk visfestival i
Stockholm 2008

Musikintresserade i
åldrarna 18-80 år

2008/219

Eritreanska Kultur
Forum (EKF)

Övrigt

Stockholms Eritrea
Festival 2008

Alla

150 000

Avslag

Söker för Stockholm Eritrea Festival som genomförs för 10:de
gången. Festivalen kommer att hållas mellan 7-10 augusti i ett för
ändamålet inhägnat område vid Eggebygård/Järva Folketspark. Flera
olika Eritreanska föreningar kommer att hålla olika aktiviteter i sina
egna tält, medan föredrag och debatt i aktuella frågor hålls i två
större tält.

2008/224

Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker/L
änsmusiken

Musik

Hattstugan

Barn 3 - 7 år

100 000

Avslag

Ansöker om stöd för att göra en ny musikdramatisk version av boken
Hattstugan av Elsa Beskow. Projektet är ett samarbete mellan Estrad
Norr, Arkitekturmuseet samt Länsmusiken. Sångarna kommer från
Estrad Norr och musikerna från Länsmusiken. Varje part har egen
budet och står för de olika kostnaderna. Föreställningarna kommer
att framförs under tre veckor om med två föreställningar per dag.
Barnen som lyssnar kommer att ingå i handlingen. Av kostnaden för
projektet bidrar Länsmusiken med en betydande egen insats som
ingår i den ordinarie budgeten..

2008/226

Fenix
Självhjälpscenter &
Frivilligcentral

Musik

Fenix
Självhjälpscenter &
Frivilligcentrals 10-års

Alla. främst människor
i utanförskap, psykiskt
och

40 000

Avslag

Söker stöd för Fenix Självhjälpscenter & Frivillighetscentrals 10årsjubileum. Fenix är en ideell organisation som bildades 1998.
Föreningen erbjuder mötesplats, självhjälpsgrupper, information,
rehabilitering och frivilliginsatser. Man tar även emot studiebesök,
håller föredrag och anordnar kurser för start av självhjälpsgrupper.

2008/227

Studio 44

Bildkonst

"Sanning eller Lögn"

skolor, allmänhet,
psykiskt
funktionshindrade

90 000

Avslag

Studio 44 är ett icke vinstdrivande galleri och består av 32
yrkesverksamma konstnärer. Studio 44 i Stockholm ansöker nu om
stöd för galleriets fyra temautställningar under hösten.Temat
kommer att vara Sanning eller lögn. I anslutning till utställningarna
kommer diskussionskvällar att anordnas.

2008/229

Article 1 Ideell
förening

Kulturhistoria

§1 (Article 1)

Allmänhet,
beslutsfattare,
kulturinstitutioner

200 000

Avslag

I samarbete med Nobelmuseet - Nordiska Museet - Armémuseet Statens Maritima Museer, Sjöhistoriska Museet - RiksutställningarRFSL - Stockholm Pride , Europride planeras för en utställning i
Båthus 1 i Stockholm. Utställningen "Article 1" invigs och visas i
Stockholm sommaren 2008 - före under och efter Europride. Därefter
går utställningen på turné i Östeuropa. Varje deltagande museum
producerar en utställning utifrån sitt ämne och sina egna
förutsättningar. Utställningarna ska belysa homo, bi- och
transexuellas historia och/eller samtida verklighet. Endast kvinnor i
styrelsen.

den 6 maj 2008
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

90 000

Avslag

Syftet är att ge möjlighet för familjer att umgås i två dagar. I
festivalens tema är respekt. Arrangörerna vill bjuda in människor från
andra statsdelar till Rinkeby för att ta del av rinkebys rika kulturliv.

132 700

Avslag

Ansöker om om produktionsstöd för Strip. Pjäsen utspelar sig kring
en modefotografering i ett hotellrum på okänd ort. Fotografen
försöker skapa det perfekta fotoögonblicket, han vill fånga
verkligheten. Föreningen har endast kvinnor i styrelsen.

2008/230

Lady Protection
S.N.F.F.

Musik

Festival för respekt
2008

1-25 år i största grad,
men annars alla åldrar

2008/232

Teater Referens

Teater

Strip

Vuxna

2008/234

Galleri Kontrast

Foto

Singel i Tokyo - Åtta
unga kvinnor berättar

Alla åldersgrupper,
men vi bjuder säkrskilt
in ung

50 000

Avslag

Galleri Kontrast AB ansöker om stöd för utställningen Singel i Tokyo Åtta unga kvinnor berättar. Galleri Konstrast fick stöd till kontinuerlig
verksamhet 2008 med 60 000 kr vid kulturnämndens sammanträde
2008-01-17.

2008/235

San Telmo Film HB Film

Don Dante

Ungdomar (15-30 år)

150 000

Avslag

SAn Telmo Film AB ansöker om stöd för produktion av en
dokumentärfilm om den svenske gerillakrigaren Svante Grände.
Filmen har fått stöd med 40 000 kr från Film Stockholm.

2008/237

Pergah Co / Lotta
Gahrton Prod

Dans

Residens i Tensta och
Täby

Högstadieungdomar

100 000

Avslag

Ansöker om stöd för att göra ett dansresidens i Tensta och i Täby. i
arbetet ingår en högstadieklass i Hjulstaskolan och en i en friskola i
Täby. Projektet finansieras bl a med 200 000 från Länsmusiken.
Lotta Garhrton har tidigare i år bl a fått stöd för en "Birgit & Birgit"
samt stöd ur Kultur i Skärgården.

2008/238

Berus
Resurscenter för
kvinnor

Övrigt

Nygamla folkdräkter
från olika länder

ungdomar och vuxna,
personalansvariga
inom kommun

94 000

Avslag

Berus resurscenter för kvinnor är ett nätverk som består av kvinnor
från 16 olika länder. Söker för en programserie omfattande
utställningar av hantverksföremål från länderna ifråga med föredrag
om historia, framförande av musik, sång och dans. Programmet ska i
första hand framföras på olika skolor i Stockholms län, ABF
Stockholm, Internationella biblioteket.

den 6 maj 2008
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Dnr

Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

2008/239

Ideell förening
"Kunskap utan
gränser"

Övrigt

Inspirationsdagar för
barn som leds av unga
ledare

Barn, ungdomar,
föräldrar

91 000

Avslag

Inspirationsdagar för barn som leds av unga ledare. Man vill främja
kunskapsutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte mellan barn,
unga ledare, pedagoger, föräldrar och andra intresserade. Genom
workshops får deltagarna såväl praktisk som teoretisk
kompetensutveckling och information om de strategier som finns för
att barnen blir aktiva kulturskapare och får stärkt självkänsla.

2008/240

Tobias Sjöberg
samt Suroyo-TV

Bildkonst

Hemma hos dig - Tvkonst rakt in i hjärtat

Lokala aktörer och
personer i Södertälje
med sprid

70 000

Avslag

Tobias Sjögren ansöker om stöd för en TVproduktion i samarbete
med Suroyo-TV i Södertälje. TVproduktionen kommer att vara en
blandning av konstfilmprojekt och möte mellan människor. Inspelas i
Sövertälje och sänds via Suryoyo -TV till ett 90-tal länder.

2008/241

Teater Komet

Teater

Inneboende

Vuxna, unga vuxna

80 000

Avslag

Ansöker om produktionstöd för pjäsen Inneboende. Pjäsen kommer
att fokusera på självmord. fem redan döda karaktärer komma till tals
och gestalta möten mellan efterlevande och döda. Föreningen
kommer att arbeta med refernsgrupper samt också arrangera
seminarium/debatt kring pjäsens tema.

2008/243

Teater Dur & Moll

Teater

"Aline/Kristin"

Alla

272 000

Avslag

Ansöker om stöd från landstinget för marknadsföring och att anställa
en tillfällig producent Stöd för att göra en nyuppsättning av Aline
ansöker gruppen hos kulturrrådet för. Syftet med teatern är att ge
åskådarna en upplevelserik föreställning med kulturhistorisk
bakgrund där jämlikhet, demokrati, könsperspektiov och samhälle är
bärande teman.Teater Dur & Moll finns på Fjällgatan och har en av
Stockholms minsta scener.

2008/244

Game Installations
Rinman AB

Övrigt

Fenix

skolan

150 000

Avslag

Fenix är en "spelinstallation, en hybrid mellan dataspel, perfomance,
Wii, Lasergame och lagsport där deltagarna involveras i en
upplevelse fylld av musik, 3D grafik och mycket rörelse. Deltagarna
själva är huvudaktörer och driver handlingen framåt. Fenix kan även
användas som verktyg för samarbete och konfliktlösning i skolan,
förbättra integration och motverka mobbing. Utvecklingen av Fenix
sker delvis i samarbete med forskare från Häggviks
Gymnasiesärskola, samt deras elever.

2008/245

Stockholms
Operettensemble

Musikteater

Opera och Operett på
Hallwylska Palatsets
gård

Barn och vuxna

60 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra 28 operettaftnar samt 12
operettkvällar under sommaren med start i juli. Under snart 30 år har
Stockholms Operettensembel genomfört sommarkonserter .

den 6 maj 2008
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Projekttitel

Målgrupp

Sökt

Förslag

Sammanfattning

20 000

Avslag

Syftet är att väcka människors intresse för skogen och naturen samt
att hitta inre källor till återhämtning och sresshantering. Publiken får
uppleva en guidad vandring i skogen på vandringen möter publiken bl
a mystiken och musiken. Vandringen avslutas vid en brinnande eld
där en vildmarksoppa serveras och publiken bjuds på dans och sång
.Arrangemanget äger rum i Österåker

0

Avslag

Föreningen vill skapa en improviserad dans-och musikföreställning
på temat tolerans gentemot indivudualitet samt gruppgemenskap och
hela det stora spektrat däremmellan. Föreningen kommer att
undersöka grupptryck, likriktning samt individualitet och acceptens i
en improviserad föreställning.

2008/246

Nina Nu Produktion Övrigt

Skymningsspelet

iu

2008/248

Den ideella
föreningen "Ja till
allt bra"

Dans

DaMulmp Gänget

Fylkingen samt skolor i
sthlms län

2008/250

Kulturföreningen
Ordning och Röra

Kulturhistoria

Projekt Paradiset

barn/alla åldrar

20 000

Avslag

Vill visa upp ett Stockholm där utveckling mot en hållbar framtid
byggs upp i nutid med avstamp i historien. Projektet består av två
delar, ett aktivitetsområde för barn på Skeppsholmen på
skulpturgruppen Paradisets tidigare plats samt guidade roddturer på
Stockholms vatten. Den gemensamma nämnaren för de två delarna
är dels det kulturhistoriska perpektivet, dels att man vill använda och
utveckla den ultimata förnyelsebara energikällan som är inbyggs i
kroppen för att utforska dess möjligheter i det moderna samhället.

2008/251

Improvisation & Co

Teater

Barnteaterföreställning

4-6 åringar i
Stockholms län

80 000

Avslag

Föreningen vill producera en barnteaterföreställning som bygger på
ett samarbete mellan improvisationsteater och
textteaterskådespelare. Föreställningen skall arbetas fram med en
förskola som referensgrupp. Tematisk kommer föreställningen att
behandla; Hur gör man om man vill bli vän med någon? Mod och
rädsla. Att få hjälp och såklart det som barnen vill tillföra.

2008/253

Saftsalonger Marie Ekman Öhrn

Övrigt

Kulturtantens
upplevelse

kulturkonsumenter, sk
kulturtanter

50 000

Avslag

Ansöker om att göra en performance om att vara kulturkonsument.
En skådespelare gestaltar en kulturtant som besöker olika
kulturevenemang och som filmar sina egna upplevelser av de olika
kulturarrangemangen. Redovisning av det filmade materialet sker i
första hand på nätet.

2008/254

Saftsalonger Marie Ekman Öhrn

Övrigt

Bröd och Bullsalong

Familjepublik från 6 år
från Historiska
museets up

100 000

Avslag

Historiska museet har kontaktat föreningen för att genomföra olika
arrangemang på museet i samband med utställningen Bröd och
andra bullar. Föreningen har även sökt tillgänglighetsstöd.
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Organisation

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Sökt
40 000

Avslag

Söker för Bodyfest 2008, en musikfestival inriktad på EBM-musik.
Ambitionen är att samla intresserade från hela Europa. EBM är en
elektronisk musikstil med rötter från innan rave-scenen och med
starka influenser från punkmusiken.

250 000

Avslag

Föreningen ansöker om stöd för att sätta upp Pariserflickorna - en
nyskriven pjäs av Helena L Cronholm , i regi av Paula Brandt och
musik av Bo Lindell.

2008/256

EBM-Jugend
Stockholm

Musik

Bodyfest 2008

Musikintresserad
allmänhet 18 år och
uppåt

2008/257

Penseldraget

Musikteater

Pariserflickorna och
Kreativa Krafter i
Södertälje

Kreativa och
kulturintresserade
personer inom olik

Förslag

Sammanfattning

Pariserflickorna är en musikaliskteater om skapandets villor för
kvinnliga konstnärer. Vad hände med Hanna Pauli, Ida Ericsson och
de andra som i paris fick smak p det Ljuva Livet, som fann friheten
att tänka och Skapa utan krav, konventioner och korsetter? Vad
hände när de kom hem och tvingades vara ljuva? I uppsättningen
kommer både professionella och amatörer att medverka.
Föreställningen kommer att sättas upp i Södertäljemässan. I
samband med föreställningen kommer en konstutställningen med
kvinnliga konstnärer att genomföras. Föreningen vill också erbjuda
möjligheter för andra lokala kulturutövare att visa upp sig.
2008/259

Bilder & Berättelser Bildkonst

Bild för Bild

Barn, ungdomar och
vuxna

2008/260

Raketa

Night Shift

Alla

2008/262

Turkisk Svenska
Musikteater
Riksteaterföreninge
n

iu

Alla turkisktalande och
andra intresserade av
exem

den 6 maj 2008

Bildkonst

121 000

Avslag

Projektet tar avstamp i den animerade kortfilmen "Guybo". Med hjälp
av animationer, skisser, linetestsekvenser och övrigt material
utforskas skillnader likheter mellan skapande rörelse och avfilmad
rörelse. I utställningsform vill man, konstnärligt och pedagogiskt,
gestalta och genomlysa arbetet med att skapa rörelse bild för bild.

77 000

Avslag

En ny plattform i det offentliga rummet initierat av Frank Franzén i
samarbete med Raketa. Formgivningen av en specialbyggd
anslagstavla/reklamtavla på Nytorget i Stockholm ger konstnärer
tillfälle att direkt från ateljen visa sina arbeten. Konstnärer bjuds in
från Sverige, Danmark och Finland för att under natten producera
och kommentera dagens nyheter, lokalt och internationellt. Dagen
efter finns nya konstverk på plats som diskuterar dagsaktuella
händelser. Samma ansökan fanns med vid förra nämnden och fick
då ett avslag.

120 400

Avslag

Ansöker om stöd för ett projekt med tema kvinnor och migration.
Föreningen vill arrangera tre teaterföreställningar. Föreningen vill nå
en ny publik och skapa en kulturell mötesplats. Föreställningarna
äger rum på Södra Teatern
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Dnr
2008/264

Organisation
Mark Flanagan

Konstart

Projekttitel

Målgrupp

Teater

The Blue Koala

16-99 år

Totalsumma

den 6 maj 2008

Sökt
150 000

Förslag
Avslag

Sammanfattning
Ansöker om stöd för att sätta upp en komisk teaterpjäs som kommer
att ha en interaktiv form. När nämnden har sitt sammanträde har
arrangemanget redan genomförts på Boulevardteatern.

4 510 300
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