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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Veronika Baumgardt

2019-02-19

Dnr KOF 2019-42

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om arrangemangsstöd 2019- Föreningen Musik
i Linköping
Förslag till beslut
1. Föreningen Musik i Linköping (MIL) beviljas 120 000 kr i
arrangemangsstöd till Östergötlands musikdagar 2019.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
arrangemangsstöd.
3. I all marknadsföring ska det framgå att arrangemanget ges med stöd av
kultur- och fritidsnämnden.
Ärende
Inför Östergötlands musikdagar 2019 som arrangeras 10-17 augusti ansöker
föreningen Musik i Linköping (MIL) om 200 000 kronor.
Östergötlands musikdagar är en klassisk musikfestival med inriktning på
kammarmusik med inslag av sång och textläsning. Bland deltagarna finns
professionella musiker, lokala ensembler, amatörer samt barn och unga från
kulturskolan.
Föreningen arbetar med att i större utsträckning nå ungdomar, genom urval av
artister, samt vid val av spelplatser.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Musik i Linköping 120 000 kronor
i arrangemangsstöd till Östergötlands musikdagar.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ansökan om arrangemangsstöd Östergötlands musikdagar, Musik i Linköping
Ansökan om arrangemangsstöd 2019, föreningen Musik i Linköping
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Bakgrund
Musik i Linköping har inkommit med ansökan om arrangemangsstöd för
Östergötlands musikdagar. Östergötlands musikdagar är en musikfestival med
tonvikt på klassisk musik och jazz. 2019 arrangeras festivalen för 26:e året i
rad och äger rum 10-17 augusti.
Festivalen innefattar kammarmusik, textinläsning och andra konstformer på
hög nivå, samt specifika arrangemang för barn och unga, till exempel genom
medverkan av elever från Kulturskolan. Ambitionen är att festivalen ska vara
en kreativ mötesplats för kammarmusik.
Spelplatserna är konsertsalar, konstmuseer, slott- och herresäten, kyrkor samt
utomhusscener. Platserna är till hälften förlagda till Linköping enligt följande:
Inre Borggården, S:t Larskyrkan, Wallenbergsalen, Sagateatern, Passagen,
Baptistkyrkan, Missionskyrkan, Bjärka-Säby slott och Babettes kafferi.
Festivalen förväntas locka cirka 2 500 personer som betalar ordinarie entrépris.
För publik under 25 år erbjuds fri entré och rabatt på entrépriset.
Musik i Linköping har ansökt om 200 000 kr i arrangemangsstöd för
Östergötlands musikdagar.
Föreningen har ansökt om stöd från Region Östergötland, Norrköpings
kommun, Kinda kommun, kyrkor/församlingar och stiftelser samt sponsorer.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljat stöd finansieras av medel avsatta för arrangemangsbidrag i
internbudget för 2019.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
•
•

En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande
kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till
eget skapande.

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Föreningen redovisar könsuppdelad statistik över antalet deltagare. Artisturval
sker med hänsyn till kön och ålder. Organisationen består av ungefär samma
antal kvinnor och män, där ledande poster innehas av båda kön. Föreningen
samarbetar också med kulturföreningar utan manlig eller kvinnlig dominans.

3 (3)

Uppföljning och utvärdering
Föreningen inkommer med redovisning av arrangemanget senast den 1
december 2019. Redovisningen ska innehålla uppgifter om könsfördelning
avseende funktionärer, artister och publik, samt exempel på
marknadsföringsmaterial.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2019-03-05.
Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Föreningen Musik i Linköping

