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Föreningens eller organisationens namn

Kulturföreningen Livat

Organisationsnummer

802436-1381

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Kulturföreningen Livat vill bli ledande inom miljösatsning och miljömedvetande hos barn och unga och har idag
redan vidtagit åtgärder inom sopsortering och återvinning. Livat arbetar aktivt för att återanvända kläder, teknik
och rekvisita på ett smart sätt. Nu vill vi satsa ytterligare på miljömedvetenhet.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Vi söker bidrag för miljösatsning genom en musikalisk show där vi väver in föreläsning/fakta på ett tydligt och
lustfyllt sätt. Vill skapa än mer popularitet för barn och unga när det gäller musik och miljö.Vi kommer också
skriva allt material själva och bjuda in sakkunniga i föreställningen som också innan kommer och ger oss
expertis för vår produktion. Tanken är att i förlängningen kunna vidareutveckla detta och besöka skolor och
föreningar.

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till minskad klimatpåverkan

Genom kunskap ökar medvetenheten och vad var och en kan göra för att bidra. Om alla bidrar med ett litet
steg blir det ett stort steg för alla. Det är själva syftet. Hur långa tid tar det för dig att cykla jämfört om du får
skjuts, om du tar buss och går, och hur mycket koldioxid sparar vi in för dig per dag, per vecka, måndag och
år? Vad innebär detta för vår miljö? Vi vill iscensätta detta på ett lustfyllt sätt, sätta bilder till just ditt handlande,
skapa musik och text som sätter det självklara fingret på vad just du kan bidra med. Musik, humor och teater
och show i en tydlig riktning för miljön. Bättre kan det inte bli.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
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Aktiviteten är alltså att skapa en musikalisk föreställning där vi på ett tydligt sätt sätter miljön i fokus och
integrerar barn/ungdomar att delta på ett aktivt sätt genom ”allsång” ”Repliker” och kommentarer. Vi vill också
bjuda in publikens kreativitet i vår föreställning som framförs av oss på Livat. Alltså både barn/ungdomar och
vuxna.
Vi gör aktiviteten i vår och väver in vår Ordkrussidull show, där barnen på skolor och i andra föreningar får
skriva dikter som handlar om vår miljö och vårt klimat.
Ambitionen

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas

Vi söker bidrag till själva produktionen i form av löner samt skapandet av tekniska scenografier till produktionen
samt hyra av Berga Teater. Totalt 105 000 kr. Vår ambition om detta faller i god jord är återigen att kunna
komprimera detta i mindre ambulerande skala och åka runt till skolor och presentera detta på ett lustfyllt
inspirerande sätt.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Vi filmar och fotar hela projektet.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Ja

Nej

Samtycke

2019-09-28 13.45

Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din ansökan behöver vi
behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till och med
den 31 december 2021. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra
det enligt lag.

Personuppgifter som behandlas i detta formulär är namn och dina kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommunstyrelsen@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av
behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se.
Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


