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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Sofie Löw

2019-10-28

Dnr KOF 2019-232

Kultur- och fritidsnämnden

Produktionsstöd vår 2020
Förslag till beslut
Förslag till beslut
1. Globengruppen beviljas 46 000 kr för Nyårsrevyn.
2. Kulturaktörerna beviljas 60 000 kr för Snudd på succé.
3. Globengruppen beviljas 66 000 kr för Romeo och Julian.
4. Linköpings balettförening beviljas 145 000 kr för Nötknäpparen.
5. Vårdnässpelen beviljas 60 000 kr för Den dubbla planen.
Ärende
Samtliga föreningar som ansökt om bidrag för produktioner under vinter 2019
och vår 2020 har inkommit med projektplaner och budget för sina
produktioner. Totalt har elva bidragsberättigade ansökningar inkommit. Nio av
ansökningarna avser teaterproduktioner och två stycken avser
dansproduktioner. Den uppföljning som föreningarna inkommer med efter
avslutad produktion ska innehålla uppgifter om besöksstatistik fördelat per kön.
Åtta stycken föreningar har ansökt om produktionsstöd för totalt elva
produktioner. Den totala summan av ansökningarna är 929 600 kr.
Produktionsstödet föreslås fördelas till samtliga aktuella produktioner, där den
totala summan av förslag till beviljande är 534 000 kr. Beslut om resterande
sex produktionsstöd har fattats utifrån nämndens delegationsordning och
understiger ett prisbasbelopp.
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Bakgrund
De aktuella ansökningarna visar på ambitiösa kulturaktörer i Linköping.
Ansökningarna bedöms med kultur- och fritidsnämndens mål som grund, till
exempel utifrån faktorer som geografisk spridning i kommunen, men också
baserat på graden av nyskapande och huruvida respektive grupp utmanar sig
själv i att utveckla sitt uttryck. Vidare läggs vikt vid professionalitet och
förekomsten av aktiva insatser för ökad mångfald, tillgänglighet och
jämställdhet. I det följande beskrivs respektive produktion.
Globengruppen, Nyårsrevyn
Produktionen innebär en fortsättning på en väl etablerad tradition av nyårsrevy
och i år visas den på Teaterns Hus. Föreställningarna riktar sig primärt till en
vuxen målgrupp och brukar vara väldigt välbesökta. Totalt ges tretton
föreställningar.
Globengruppen ansöker om 80 000 kr. Förslag till produktionsstöd är
46 000 kr.
Kulturaktörerna, Snudd på succé
Produktionen bygger på ett egenskrivet sommarlustspel, som ges vid nio
föreställningar i Landeryds hembygdspark. Det är sjätte året som
Kulturaktörerna genomför lustspel i Landeryd, och föreställningarna har varit
välbesökta. Produktionen riktar sig till en ung vuxen och vuxen målgrupp
Kulturaktörerna ansöker om 100 000 kr för produktionen Snudd på
succé. Förslag till produktionsstöd 60 000 kr.
Globengruppen: Romeo och Julian
Produktionen bygger på Shakespears Romeo och Julia, där ensemblen vill visa
på att originalet är lika aktuellt i dag som när den skrevs. Produktionen riktar
sig främst till ungdomar. Åtta föreställningarna kommer att ges på Teaterns
hus.
Globengruppen ansöker om 165 000 kr för produktionen Romeo och
Julian. Förslag till produktionsstöd 66 000 kr.
Linköpings balettförening: Nötknäpparen
Produktionen ska resultera i en helaftonsbalett i samarbete med Östgöta
Blåssymfoniker. Föreställningen bygger på originalmusik- och koreografi. Två
föreställningar i Crusellhallen är planerade för allmänheten, och produktionen
riktar sig till hela familjen.
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Linköpings balettförening ansöker om 237 000 kr för produktionen
Nötknäpparen. Förslag till produktionsstöd 145 000 kr.
Vårdnässpelen: Den dubbla planen
Produktionen är ett tonsatt bygdespel där det traditionella bygdespelet, med
lokalhistorisk anknytning, kombineras med specialkomponerad nutida
konstmusik. Föreställningen riktar sig till en vuxen målgrupp. Totalt ges åtta
föreställningar på Sagateatern och Vårdnäs hembygdsgård.
Vårdnässpelen ansöker om 90 000 kr för produktionen Den dubbla
planen. Förslag till produktionsstöd är 60 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljat stöd finansieras av medel avsatta för produktionsstöd i internbudget
2020.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen för 2020 anger bland annat följande:
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids-och idrottsliv
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Vid bedömning av ansökningarna har hänsyn tagits till eventuella särskilda
satsningar eller åtgärder för ökad jämställdhet inom produktionerna. Den
uppföljning som föreningarna inkommer med efter avslutad produktion ska
innehålla uppgifter om besöksstatistik fördelat per kön.
Uppföljning och utvärdering
Produktionstiderna kan variera något. Uppföljning sker kontinuerligt efter
inkommen redovisning från respektive produktion. Kultur- och fritidsnämnden
tar del av en sammanfattning av dessa.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Globengruppen
Kulturaktörerna
Linköpings balettförening
Vårdnässpelen

