Exxempel på ansökan till Kulturslanten – har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta ungdomscochen!

Exempel på ansökan till
Kulturslanten
Förnamn: Smulan
Efternamn: Ungdomscoach
Adress: Glashuset, Gislegatan 20
Postnummer: 33233 Postadress: Gislaved
Telefon: 0371 814 31
Epost: smulan.clemen@gislaved.se
Ålder: 23 år
Projektets namn:
Vad har du döpt ditt projekt till?
Exempel: Talangjakt
Min idé, det här vill jag göra:
Här beskriver du vad det är du vill göra.
Exempel: Jag vill anordna en talangjakt för kommuninvånare i åldern 13-15 den 24 maj
klockan 18.00 i aulan. Där får kommunens invånare i åldern 13-15 år visa upp sina talanger.
Kommuninvånarna ska bli medvetna om vilka talanger som finns i kommunen.
Bakgrund och syfte med projektet:
Här beskriver du varför du vill göra projektet.
Exempel: Jag tror att det finns många dolda talanger i kommunen. Jag vill ge dem ett tillfälle att
visa upp sina talanger på en scen inför publik.
Vad vill jag få ut av projektet (vad är målet):
Här skriver du ner dina mål.
Exempel: Jag vill testa på att arrangera och genomföra ett projekt och göra något kul för andra,
både deltagare och publik. Mitt mål är 10 deltagare och 100st i publiken.
Projektets målgrupp:
Vem/vilka riktar sig projektet till? Ålder, personer på en specifik ort eller i hela Gislaveds
kommun?
Exempel: Talanger: personer i åldern 13-15 år i hela kommunen.
Publik: alla kommuninvånare.
Eventuella samarbete:
Ska du samarbeta med någon? Med vem? Varför önskar du ha just det samarbetet?
Exempel: Musikskolan: jag hoppas på att de kan hjälpa mig med ljud och ljus.
Lokaltidningen: jag hoppas på att de kan bidra med en domare till talangjakten.
Kommunstyrelsen: jag hoppas på att de kan ställa upp med två domare till talangjakten.
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Budget:
Affischer 750kr
Priser till deltagare: 1500kr
Fika till de medverkande: 500kr
Ansökt belopp:
Jag ansöker om 2750kr

