Enheten för kultur- och föreningsstöd

Sammanfattning avslag

Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Dnr

Projekttitel

Målgrupp

Organisation

Konstart

Sökt

Förslag

Nämnddatum 2008-05-22
Sammanfattning

2008/372

Etiopisk
Övrigt
IOnformationscente
r

iu

ungdomar

157 500

Avslag

Ansöker om stöd till en mängd olika aktiviteter , visa filmer i
föreningens egan lokal, gå ut på skolor och informera och diskutera
olika frågor te x miljöfrågor, förebygga drogmissbruk mm.

2008/373

Föreningen
Danscentrum

Dans

Dans Rinkeby/Kista

Ungdomar

100 000

Avslag

Ansöker om stöd för genomföra ett dansprojekt som skall
genomföras under tre år. År 1 visas dansföreställningar för barn och
ungdomar där de även efter föreställningen får träffa koreograf och
dansare. Inspirationsdagar kommer även att anordnas. År 2 kommer
ett dansläger att genomföras i modern dans och streetdance. Lägret
syftar till att ungdomar från Kista/Rinkeby skall möta och inspireras
av ungdomar från andra delar av landet. År 3 kommer en
dansresidens att genomföras på plats. D v s att en koreograf skapar
en professionell dansföreställning på plats. Därefter kommer en turne
att genomföras i landet.

2008/374

Teater De vill

Teater

Vapenhuset - ett
projekt om mobbing

Ungdomar

200 000

Avslag

Ansöker om stöd för pjäsen Vapenhuset som tas fram i nära
samarbete med antimobbningsorganisationen Friends och
referensgrupper bestående av ungdomar med erfarenhet av
mobbning. Under rep perioden sept-nov ges offentliga genomdrag
kontinuerligt då lärare, pedagoger och ungdomar bjuds in. Syftet med
projektet är bl a att vara en del i arbetet med en "Lika
behandlingsplan", att få ungdomar att diskutera mobbing, dess
konsekvenser, utanförskap, könsroller m m .

2008/380

Gösta Frohms
Övrigt
Skogsmullestiftelse

CD-skiva på 12
språk/Sätt sverige i
rörelse

barn

57 000

Avslag

Ansöker om stöd för att ta fram en CD med Skogsmullevisan på 12
olika språk. Detta för att öka intresset för Skogsmulleverksamheten i
invandrartäta områden.

2008/381

Kulturkompaniet

"Drömmen Zoo"

Barn 7-12 år

110 000

Avslag

Ansöker om stöd för att spela föreställningen "Drömmen om Zoo" (
som erhållit kulturstöd av nämnden) för skolklasser. Tanken är att
klasserna får vara med att även se repetitionerna och ställa frågor
och ha synpunkter på föreställningen. Efter de ha sett föreställningen
får de prova på att leka och testa rollerna i pjäsen. Tema i
föreställningen är att få uppmärksamhet eller inte - hur gör vi?
Målgruppen är barn mellan 7-12 år.

den 16 maj 2008
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2008/382

Medborgarskolan
Stockholmsregione
n

Övrigt

TV-redaktion för
intellektuellt
handikappade

Intellektuellt
handikappade

305 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra ett projekt för intellektuellt
handikappande. I projektet ingår att lära sig göra reportage genom att
filma, redigera, göra intervjuer och lära sig lägga på ljud och musik
mm.

2008/383

Fria Teatern i
Högdalen

Teater

Våga växa med andra,
våga värna varandra

Barn och ungdomar

160 000

Avslag

Utgångspunkten i ansökan är två teaterföreställningar Stjärnpojken
för barn 10-12 år och Henrik är en tönt för ungdomar 13-18 år.
Föreställningarna är producerade och har spelats under ett antal år.
Ett samarbete tidigare barnombudsmannen och
antimobbningskonsulten Gunnar Höistad och organisationen Friends
kommer diskussioner och workshops genomföras i samband med
föreställningen Henrik är en tönt. När det gäller den andra
föreställningen som handlar om utanförskap och att vara annorlunda
kommer teatern att arbeta med Friends.

2008/384

KORDA moving
Arts

Dans

Kroppens & Sinnets
Geografi

Barn

250 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra ett projekt som utgår ifrån tanken
att energiflödet i kroppen tillsammans med den kreativa
rörelsen/uttrycket påverkar hälsotillståndet och därmed vår förmåga
att kommunicera och agera positivt med andra. Tanken är att följa
barn i åk 1-3 under tre år. Pengar söks nu för att påbörja detta
arbete. Arbetet utgår från KORDAS rörelsepoetiska skolprogram
DANLUST.

2008/385

Länsmusiken i
Stockholm

Musik

Beat the norms, break Ungdomar
the patterns, Catsc the
ryth

100 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra 3 olika delprojekt med 2 olika
skolor. I projektet kommer streetdance, Slagverk och rap att ingå.Tre
besök/workshops för varje skola är berälnade, gruppen delas in i 3
mindre grupper. Alla ges möjlighet att prova på alla dans och
musikstilar 3 ggr. Detta är ett projekt är en vidareutveckling av
projektet Rhytm & Dans, som genomfördes i Dieselverkstaden under
2007/2008 delvis med stöd av kulturnämnden.

2008/386

Teater Örnen

Teater

Regndansen

323 500

Avslag

Föreningen vill skapa en teaterföreställning för barn som bygger på
en bok "Regndansen" av en sydafrikansk barnboksförfattare och
illustratör, Niki Daly. Historien handlar om flickan Bau som lever i
Kalahari öknen. Hon ger sig ut för att åkalla regnet, eftersom torkan
är ett hot mot hennes folks livsvillkor. Genom att skildra likheter och
olikheter i våra skilda kulturer och genom att improvisera runt text,
dans musik arbetas pjäsen fram.
Efter föreställningen kommer publiken att få prova på afrikanska
danser. I research arbetet har gruppen tagit del av bl a
forskningsmaterial kring bushmännens kultur. Föreningen fick i maj
2007 ett kulturstöd för att producera föreställningen. Föreställningen
är ännu inte producerad.
Föreningen kommer att använda den afrikanska musiken och dansen
som ett pedagogisk inslag.

den 16 maj 2008
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2008/387

Coldsonfilm AB

Film

Hur ska vi läsa?

Allmänhet

412 000

Avslag

Ansöker om ospecificerat stöd för att producera en film om dyslexi.

2008/389

Riksfören för
folkmusik & dansRFOD-Stockholm

Övrigt

STOLT - Ungdom
Identitet Kultur / fokus
Afrika

Ungdomar

195 000

Avslag

Ansöker om stöd för att genomföra ett projekt i samarbete med
STOLT-Ungdom Identitet Kultur- fokus Afrika. Tanken är att
kommunicera till ungdomar om vikten av kultur och rötter, vikten av
frihet och självständighet, vikten att ta plats som kvinna och
invandrare i det svenska samhället. Formen kommer att vara möten
och samtal ute på skolor med inslag av kultur och deltagande.
Ungdomarna söks upp av vinnaren i tävlingen Miss Africa Sweden
2008, Matilda Dagba som kom till Sverige från Togo 12 år gammal.
Hon kunde då varken läsa eller skriva och nu studerar hon Global
utveckling med folkhälsoinriktning på Södertörns Universitet.
Projektet vill kartlägga och utveckla synen på samband mellan
identitet, kultur och hälsa.
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