Till Haninge Kommuns Kultur- och fritidsförvaltning

För sjunde året i rad planerar vi att arrangera en festival i Kulturparken i Handen!

Ansökan om bidrag för kulturarrangemang
för Kulturparksfestivalen 2020
Vi är fem föreningar som är verksamma i Kulturparken i Handen, som tillsammans
arrangerat Kulturparksfestivalen med allt större framgång för varje år. Syftet med
festivalen är att erbjuda Haninge kommuns invånare en positiv upplevelse samt visa
upp det kulturliv och all den föreningsverksamhet som bedrivs. Vi vill också
återskapa en folkparkskänsla och visa upp den långa folkparkstradition, kulturhistoria
och det kulturarv som finns i Kulturparken i Handen. Detta är något vi vill
levandegöra och föra vidare!
År 2014 arrangerades Kulturparksfestivalen för första gången av Kulturföreningen Levande Zon,
Handens museum och smedja, Kulturföreningen RoJ, ABF Södertörn, Folkets Hus Haninge och
Studieförbundet Vuxenskolan. Då i samband med Haningedagen den 23 augusti. Påföljande år har
vi arrangerat festivalen i början av juni, en lördag mellan skolavslutning och midsommar.
De sex år vi nu arrangerat festivalen har den vuxit till en succé med ett 20-tal medverkande
Haningeföreningar och ett 50-tal uppträdanden och aktiviteter. Det uppskattade besöksantalet har
vuxit från år till år och senast var det cirka 1500 besökare totalt, många från Haninge kommun men
även en del personer från andra delar av Stockholm. Tillsammans vill vi fortsätta visa
kommuninvånare och andra besökare hur mycket Haninges kulturliv, genom våra samlade ideella
krafter, har att erbjuda. Haninge kommun är under en stark expansiv utvecklingsfas och för en
hållbar stadsutveckling, där människor känner sig trygga och vill bo och leva, har våra föreningar
en stor betydelse för en meningsfull fritid, engagemang och gemenskap.

Kulturparksfestivalen 2020
Lördagen den 13 juni 2020 planerar vi återigen att bjuda in Haningebor och andra intresserade, ung
som gammal, till en härlig försommardag. Festivalen kommer liksom tidigare år vara öppen för
allmänheten och erbjuda kultur i flera olika former. Vi varvar musik, teater, poesi, m.m. på fem (!)
olika scener i området, därtill konstutställningar, skrivarverkstad, smide och en rad andra aktiviteter
runt om i parken. Vi erbjuder ett brett utbud med program för barn under början av dagen, dansband
under tidig kväll för den äldre publiken och band för ungdomar och vuxna som avslutning.
Ett givande inslag i programmet, som vi ser fram emot att arrangera även i år, har varit de samtal
och den guidade promenad vi erbjudit politiker och tjänstepersoner inom Haninge kommun. Syftet
med dessa programpunkter är att folkbilda om Kulturparken och erbjuda möjlighet till att träffas
och prata om vad vi redan gör och vilka framtidsplaner vi har.
Vi arrangörsföreningar ansvarar för varsin del av programmet kopplat till scenerna på området med
tillhörande serveringar och aktiviteter:


Handens Museum och Smedja öppna festivalen med en utomhusscen som bjuder på bland annat
musik, medeltidsmarknad och prova-på smide.






Utanför Gamla Folkets Hus bygger vi upp en dansbana där det bjuds upp till dans till levande
musik. Runtom dansbanan öppnas en rad stånd med aktiviteter och serveringar för att återskapa
känslan av en traditionell folkpark.
På scenen inne i Gamla Folkets Hus erbjuds teater, sång och musik.
Vid Folkets Hus/Villa Rudan återkommer förra årets konst i parken, eko-café och
hållbarhetstema.
Gula Villans utomhusscen avslutar kvällen med en rad band med kopplingar till Haninge.

Det kompletta programmet utarbetas i samarbete med inbjudna föreningar och publiceras löpande
på festivalens hemsida och Facebook-sida (som idag har mer än 600 individuella följare,
facebook.com/kulturparksfestivalen).
På Kulturparksfestivalen tar vi inga entréavgifter och serveringarna i området håller låga priser.
Utbudet vänder sig till alla åldrar och bygger på den gamla folkparkstraditionen som en gång var
levande i Handen.

Ansökan om bidrag
Under festivalens första två år fick vi inget stöd alls för genomförandet utan stod för alla
omkostnader själva, framförallt bidrog Haninge Folkets Hus-förening stort. Förra året beviljades vi
40.000 kr för genomförandet och vi hoppas inför detta år på fortsatt stöd för att kunna genomföra
och utveckla denna folkfest i full skala. Vi har under hittillsvarande år byggt upp en stark
organisation med närmare hundra frivilliga funktionärer från de inblandade föreningarna. Stora
delar av programmet genomförs också helt av ideella krafter med föreningsaktiva och inbjudna
artister som bjuder på musik, teater, dans och andra kulturprogram.
För att vi ska kunna erbjuda en Kulturparksfestival för alla invånare i Haninge kommun är det
viktigt för oss att ha fri entré och att serveringarna håller låga priser. Det ger såväl unga som äldre
bättre möjlighet att ta del av vår festival. Med detta arrangemangsbidrag vill vi få möjligheten att
fortsätta utveckla vårt programutbud med bland annat mer folkbildande verksamhet, workshops,
föreläsningar och kulturpolitiska samtal utan att det ska kosta mer för de som besöker festivalen. Vi
är också i behov av att hyra en tillgänglighetsanpassad toalett då detta saknas på området och vi har
flera besökare och funktionärer som är i behov av det. Genom att utveckla programutbudet, men
också genom marknadsföring, vill vi även nå nya målgrupper, exempelvis fler unga, nyinflyttade,
nyanlända, personer med funktionsvariationer m.m.
Vi har visat att vi kan göra det, vi har visat att det finns ett stort publikt intresse, nu hoppas vi på att
kommunen också fortsätter stötta vårt initiativ och bidrar till att etablera en nygammal tradition i
Handen: att fira in sommaren i Folkparken!

Vi ansöker därför om 91.600 kr i arrangemangsbidrag för festivalen 2020. Se bifogad budget.

Handen 2020-01-29
Kulturföreningen Levande Zon, Kulturföreningen RoJ, Handens Museum och Smedja, ABF
Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan.

