Bilaga 1 Fördelning av kulturstöd - Stora projektstödet 2021 - Dnr KUN 2020/109

Budgeterade medel 2021

3 126 895,00

Stora projektstödet omg 1
Aktör
Made by Aya

Anders Kedhammar
Musik AB

Formella krit Sökt stöd kr
Beslut
ok
203 400,00 Avslag
OK

ok

150 000,00 Avslag

Beviljat stöd kr

Projekt sammanfattning
Made by Aya har en bred verksamhet som är
projektfinansierad och som utgår geografiskt
från Fisksätra i Nacka och har förgreningar
till olika delar av Sverige och världen.
Verksamheten spänner över ett flertal fält
såsom design/mode, entreprenörskap,
Maker space aktiviteter, bistånd och
arkitektur. Den riktar sig i viss mån till
allmänheten, men mer specifikt mot olika
aktörer som kan involveras praktiskt i
föreningens många verksamheter. De olika
projekten i Nacka initieras och drivs
framförallt av unga och unga vuxna.
Verksamhet som planeras i Nacka 2021. Fem
tillfällen med modeskola, fem seminarier om
mode och entreprenörskap, fem
performance workshops inom mode och
rättvisa samt en turné med sju stopp.
Föreningen har även ett uttalat mål att
involvera flera och bredda finansieringen.

-

-

Kedhammar Musik AB ansöker om
projektstöd för att i samverkan med barn
och unga i Nacka skriva en bok
för barn i åldern 3-9 år. Syftet är integration
med litteraturen som språk- och
kulturbärare. Projektet
kommer att ledas av yrkesarbetande
författare och illustratör med gedigen
utbildning och hålla en mycket hög
konstnärlig kvalitet. Arbetet sker i
samarbete med avdelningen för Innovation
och Design vid Luleå tekniska universitet.
Projektet är en samverkan mellan skola,
föreningsliv och näringsliv. Projektet, om det
erhåller kulturstöd, kommer
även att erhålla finansiering från privata
aktörer.

Skäl för beslut

Poäng av
max 45
Made by Ayas ansökan om verksamhetsstöd 25/45
har handlagts inom ramen för projektstöd.
Aktiviteterna drivs inom organisationen som
enskilda projekt och att ansöka om Nacka
kommuns projektstöd är rekommenderat.
Made by Aya har på grund av restriktionerna
kopplade till Covid-19 under hösten tvingats
ställa in och beviljats förlängd projekttid för
redan utbetalat stöd under 2020. För att inte
lägga flera projektstöd parallellt så avslås
denna ansökan och Made by Aya uppmanas
att efter avslutat föregående projekt, under
våren 2021, på nytt ansöka om projektstöd
för verksamhet under hösten 2021 vid nästa
ansökningstillfälle i april 2021. Föreningen
ska innan kulturstöd för 2021 utbetalas
inkomma med föreningens årsredovisning
för 2019 samt en redovisning av projekt som
beviljats kulturstöd under 2020.

Barn och plats
kategori
unga
ja
Fisksätra design, mode

Kedhammar Musik AB ansökan om
30/45
projektstöd avslås. Kedhammar Musik
ansökte om och fick projektstöd 2018 för ett
identiskt projekt, där den framtagna
banrnboken nu finns i detaljhandeln. I
dagsläget ses behovet av ytterligare en bok
inte som ett prioriterat område. Sökande
välkomnas att söka projektmedel i
framtiden. Tidigare beviljade kulturstöd är
redovisade i sin helhet.

ja

Sickla

litteratur

Aktör
Arabiska Teatern

Formella krit Sökt stöd kr
Beslut
ok
ok
100 000,00 Beviljas

Interim kultur AB

ok

200 000,00 Avslås

Konstnärcentrum Öst

nej

185 500,00 Avslås

Beviljat stöd kr

Projekt sammanfattning

70 000,00 Arabiska teatern vill fortsätta sitt arbete med
att genom intervjuer och forskningsarbete
med arabisktalade barn och unga i Fisksätra,
Orminge och Nacka skapa en
teaterföreställning om starka flickor och
kvinnor. Allt arbete sker på arabiska och
samlar människor från olika delar av världen
som delar arabiska som språk.
Projektarbetet utgår ifrån Fisksätras folkets
hus. Teaterföreställningen och filmen som
textas på svenska kommer att turnera och
visas i samarbete med Folkets hus och
parker.

-

Skäl för beslut
Ansökan beviljas 70 000 kronor, del av sökt
stöd för att finansiera de kostnader som
uppkommer i samband med genomförandet
av intervjuer och work-shops i Fisksätra,
Orminge och i Nacka. Projektet har en hög
konstnärlig kvalitet, prioriterar barn och
unga, möjliggör delaktighet för deltagare och
medborgare, utvecklas i samverkan mellan
flera aktörer och samfinansieras av flera
källor. Föreningen ska innan kulturstöd för
2021 utbetalas inkomma med föreningens
årsredovisning för 2019 samt en redovisning
av projekt som beviljats kulturstöd under
2020.

Poäng av
max 45
29/45

Barn och plats
kategori
unga
ja
Fisksätra Scenkonst

Projektet In-between Spaces of Becoming är Projektet In-between Spaces of Becoming
30/45
en serie med koreograferade
stöds med 100 000 kr genom samarbete
installationsbaserade performancemed Kulturhuset Dieselverkstaden. I och
workshops för små barn med npf
med det har projektet redan stöd från Nacka
funktionsvariation. Workshopsen leder fram kommun och kan inte beviljas ytterligare
till ett antal föreställningar för publik både kulturstöd.
med och utan funktionsvariation. Syftet är
att öka tillåtenheten för personer med npffuntionsvariation i det publika rummet.
Projektet genomförs i tre likadana block med
avslutande föreställningar i Höjden, Farsta
och Kulturhuset Dieselverkstaden. Projektet
genomförs i tätt samarbete med
spädbarnsverksamheten Tittut och deras
expertis. Kulturhuset Dieselverkstaden
samverkar i projektet genom att upplåta
stora scenen för residens mellan 27 dec 202112 jan 2022

ja

Sickla

scenkonst

Projektet avser att etablera plattformen
Kulturdepartementet i Nacka. En plattform
där skolor kan hitta professionella
konstnärer för inköp av konstnärliga kurser
och workshops. Syftet är även att ge skolor
möjlighet att hitta samverkanspartners till
Skapande skola-projekt. Plattformen har
skapats i samverkan med Kulturrådet och
Stockholms Stad.

ja

hela
nacka

bildkonst

Konstnärscentrum Östs ansökan om
27/45
projektstöd avslås. Projektet är inte publikt
och öppet för allmänheten och uppfyller
därmed inte kriterierna för kulturstöd. Ett
visst behov av en plattform för skolor att
komma i kontakt med professionella
kulturutövare för att stärka kreativa
lärprocesser finns i Nacka kommun men är
inte ett uppdrag för kulturnämnden att
tillhandahålla i dagsläget. Inga tidigare
kulturstöd är beviljade.

Aktör
LajvVerkstaden

Formella krit Sökt stöd kr
Beslut
ok
OK
100 000,00 beviljas

Musik i dieselverkstaden

Nacka Dans och teater

140 000,00 Beviljas

nej

76 900,00 Avslag

Beviljat stöd kr

Projekt sammanfattning

Skäl för beslut

Poäng av
max 45
34/45

Barn och plats
kategori
unga
ja
Fisksätra performance

75 000,00 Projektet är en vidareutveckling av ett
samarbete med Museet HAMN sommaren
2020. Projektet går ut på att i samarbete
med museipedagoger utifrån lokala
historiska händelser skapa ett Lajv där
deltagarna får uppleva och gestalta
historien. Syftet är att ge en förståelse för
platsens historik och skapa anknytning hos
boende i närområdet. Lajvet är också öppet
för deltagare från andra platser vilket
främjar integration och bidrar till bättre
förståelse om Fisksätra som plats. Lajvet
genomförs fem gånger under fem dagar och
tar emot 30 deltagare per gång.

LajvVerksatadens ansökan om projektstöd
beviljas del av sökt stöd. Projektet riktar sig
till barn och unga, tillgängliggör Nackas rika
kulturarv och möjliggör kreativt skapande för
alla. Ett brett utbud av sommaraktiviteter för
barn och unga är prioriterat. Verksamheten
ska genomföras i samverkan med Museet
hamn och förläggas på lämplig tid under
sommarlovet för att så många barn som
möjligt ska kunna delta. Tidigare utbetalade
stöd är redovisade i sin helhet.

70 000,00 Föreningen Musik i Dieselverkstaden vill
erbjuda barn en egen festival med kvalitativ
musik på en professionell scen. I centrum för
festivalen står 3 akter med musik skriven
speciellt för barn i åldrarna 3-10 år.
Uppträdanden ska hålla högsta kvalitet vad
gäller kompositioner, musik och
framträdande. Akterna genomförs under en
dag och man beräknar 50 personer i publik
per akt.

Ansökan om projektstöd från Musik i
28/45
dieselverkstaden beviljas del av sökt stöd, 70
000 kr. Stödet är i linje med tidigare
beviljade stöd och tidigare års festivaler har
genererat liknande biljettintäkter som
presenteras i budget i ansökan. Projektet
bedöms vara av god kvalitet och uppfyller
flera av de i riktlinjerna fastställda kriterierna
för kulturstöd och har genomförts tidigare.
Barnmusikfestivalen bedöms vara
lättillgänglig för alla, prioriterar barn och
unga, har en hög konstnärlig kvalitet och
bedöms bidra till att Nacka har ett attraktivt
kulturutbud. Tidigare utbetalda kulturstöd är
redovisade i sin helhet.

ja

Sickla

Ansökan om projektstöd från Nacka dans
30/45
och teater avslås då projektet inte avser
verksamhet som är offentlig och öppen för
alla. Karnevalsskolan ska erbjudas till
förskolor och skolor på samma sätt som
övrig kulturverksamhet som de kan använda
anslagen kulturpeng till.

ja

Orminge musik

Projektet Karnevalsskolan tar emot grupper
med maximalt 30 barn från förskolor och
skolor. Projektet erbjuder en "hybrid" av en
lokalt producerad sagoföreställning och
workshop där barn tar del av de traditioner
som under fyra decennier byggts upp i
Orminge Karneval. Lokala karnevalssånger,
danser och karnevalsutstyrseln står i fokus.
Under april/maj söker föreningen
finansiering för att emot 15-20 grupper och
varje workshop pågår ca 45 minuter.

musik

Aktör
Nacka kammarorkester

Formella krit Sökt stöd kr
Beslut
ok
OK
54 000,00 Beviljas

Nacka Riksteaterförening OK

101 000,00 Avslag

NAVscen

200 000,00

OK

Beviljat stöd kr

Projekt sammanfattning

30 000,00 Nacka kammarorkester ansöker om stöd för
att genomföra fyra, över året spridda
konserter under 2021. Varje konsert ses som
ett delprojekt och planen är att ge konserter
på fyra olika platser i kommunen och att
söka samarbeten med olika aktörer som har
lokaler anpassade för ändamålet. Bland de
platser som nämns är bland annat olika
kyrkorum i Nacka.

Skäl för beslut
Ansökan om projektstöd från Nacka
kammarorkester beviljas. Projektet bedöms
vara lättillgängligt för alla, bidrar till att
tillgängliggöra Nackas kulturarv genom sina
val av konsertlokaler och är av hög
konstnärlig kvalitet. Nacka kammarorkester
beviljas del av sökt stöd. Tidigare utbetalda
kulturstöd är redovisade i sin helhet.

Poäng av
max 45
24/45

Barn och plats
unga
nej
olika

kategori
musik

Nacka Värmdö Riksteaterförening ansöker
om kulturstöd för att genomföra 8-12 barnoch ungdomsteaterföreställningar på de fyra
kulturhusen i Nacka och i viss mån även
nationella scener. Teaterföreställningar köps
in och förmedlas genom kulturhusen för att
erbjuda ett utbud av teater för barn och
ungdomar, men även vuxna. Föreningen
räknar med att få in mindre biljettintäkter.

Nacka Riksteaterförenings ansökan om
20/45
projektstöd avslås. Mot bakgrund av att
föreningens mål är att kunna erbjuda
medborgarna mer av den verksamhet som
kulturhusen redan erbjuder och vårens
möjligheter att genomföra publika
evenemang redan är högst osäker så
rekommenderas att Nacka riksteaterförening
avvaktar och söker projektstöd för hösten
2021 om restriktionerna medger att
kulturverksamhet kan återgå till ett mer
normalt läge. Tidigare sökta kulturstöd är
redovisade i sin helhet.

ja

orminge, scenkonst
Sickla,
Saltsjöba
den,
Fisksätra,
Älta

70 000,00 Imagine – projektet bygger vidare på redan
befintligt nätverk. 12 event planeras på
digitala plattformar och NAVs mötesplatser,
bland andra Nacka Strand och Järla Sjö.
Eventen ska vara delvis digitala, delvis fysiska
och är en mix av workshops, dialoger, teater
mm.

Ansökan om projektstöd från föreningen
24/45
NAV scen beviljas projektstöd med del av
sökt belopp, 70 000 kr. Projektet utgår ifrån
ett medskapande perspektiv och möjliggör
delaktighet för deltagare och medborgare.
Större fokus på digitalt deltagande än
tidigare vilket försvårar bedömning av både
kostnader och spridning. Det har genomförts
ett antal program som kunnat anpassas till
rådande restriktioner under 2020 och
detsamma bedöms gälla även under 2021.
Navs verksamhet utgör en relevant, och är
kanske den enda plattformen för
kompetensutbyte för professionella
kulturutövare i Nacka och
Stockholmsregionen, där också aktuella
samhällsfrågor vävs ihop. Föreningen ska
innan kulturstöd för 2021 utbetalas
inkomma med föreningens årsredovisning
för 2019 samt en redovisning av projekt som
beviljats kulturstöd under 2020.

nej

Nacka
Strand

seminarium

Aktör
Stockholms Teateria

Formella krit Sökt stöd kr
Beslut
ok
OK
220 000,00 Beviljas

Svensk samtidskonst

OK

200 000,00 Avslag

Älta kulturförening

OK

126 795,00 Beviljas

Beviljat stöd kr

Projekt sammanfattning

110 000,00 Stockholms Teateria planerar att spela 2020
års teaterföreställning Askungen på
Svindersvik igen då de inte kunde ta emot
alla som ville se pga Corona, intresset var
stort. Utöver det planeras två vårkonserter
och 4 föreställningar med en mordgåta.
Samtliga föreställningar ges på Svindersvik.

Skäl för beslut
Projekten är av hög konstnärlig kvalitet och
ansökande har säte och ger på ett intressant
sätt tillträde till och kunskap om en
kulturhistoriskt värdefull plats i Nacka.
Projekten riktar sig delvis mot barn, unga
och familjer. Intresset för
teaterföreställningen under 2020 motiverar
att kunna visa den för en större publik. Om
restriktioner kvarstår bör projektet kunna
anpassas likt föregående år. Aktören ska
innan kulturstöd för 2021 utbetalas
inkomma med en redovisning av projekt
som beviljats kulturstöd under 2020.

Poäng av
max 45
31/45

Barn och plats
kategori
unga
ja
Svinders scenkonst
vik

Projektet [Solkatt] består av två steg där steg
1 omfattar medborgardialog, skissarbete och
en tillfällig konstfestival i Fisksätra. Steg 2 är
arbete med permanent offentlig konst
utifrån resultatet av steg 1. Ansökans budget
omfattar steg 1. Medborgardialogen
fokuserar på att involvera ungdomar.

Ansökan om kulturstöd avslås då
31/45
kulturnämnden inte har ansvar för
kommunens offentliga konst.
Kulturnämnden ska inte bevilja stöd till
kulturaktörer för uppförande av offentlig
konst. Föreningen har möjlighet att
förmedla sin idé till Miljö och
stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för
uppförande av offentlig konsten i Nacka eller
annan mark eller fastighetsägare i Fisksätra.

ja

Fisksätra konst

90 000,00 Älta kulturförening ansöker om kulturstöd
för att skapa ett kulturprogram i kulturhuset,
Älta Kulturknut. Föreningen föreslår att
genomföra 9 olika kulturevenemang under
2021. Planering av dessa i detalj sker under
senhösten 2019 men fokus är tänkt att vara
på evenemang inom genrerna teater
(framförallt barnteater), musik och litteratur.
Föreningen beräknar att nå ut till omkring
1500 besökare baserat på tidigare års
besökssiffror.

Ålta kulturförening beviljas projektstöd med 24/45
del av sökt stöd. Projektet bedöms vara
lättillgängligt för alla, prioriterar barn och
unga, har finansiering från flera aktörer.
Projektet beviljas del av sökt stöd.
Föreningen ska innan kulturstöd för 2021
utbetalas inkomma med föreningens
årsredovisning för 2019 samt en redovisning
av projekt som beviljats kulturstöd under
2020.

ja

Älta

scenkonst

Aktör
Farda kulturklubben

Summa

Formella krit Sökt stöd kr
Beslut
ok
225 000,00 Beviljas
OK

2 282 595,00

Beviljat stöd kr

Projekt sammanfattning

100 000,00 Föreningen Farda kulturklubben har bedrivit
kulturverksamhet i Nacka sedan 20 år,
tidigare under namnet Afghanska
pennklubben. De arrangerar bland annat en
internationell afghansk filmfestival som
genomförts i Nacka sedan 2008 med
uppehåll 2020 pga Covid-19. Filmfestivalen
byggs ut för varje år med utökad verksamhet
och för 2021 planeras visning av 70–80
filmer under en vecka. Filmerna textas på
engelska. De planerar även en
Litteraturfestival, driver ett webbmagasin
och anordnar seminarier och musikkvällar.

615 000,00

Skäl för beslut
Föreningen Farda kulturklubbens ansökan
om verksamhetsstöd har handlagts inom
ramen för projektstöd. Föreningen beviljas
kulturstöd i form av projektstöd med del av
sökt stöd, 100 000 kr, för att arrangera den
internationella afghanska filmfestivalen samt
konstutställningar och seminarier under
2021. Verksamheten bedöms ha hög
konstnärlig kvalitet och bidrar till
internationell prägel på Nackas kulturliv.
Projekststödet ska redovisas senast två
månader efter avslutat projekt. Tidigare
sökta stöd är redovisade i helhet.

Poäng av
max 45
32/45

Barn och plats
unga
nej
Järla

kategori
film, seminarium

