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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, Administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-05-21

Diarienummer
DNKS210176

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt digital prideturné, sökande:
Hampus Carlsson
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 25 000 kronor.

Sammanfattning
Jag söker pengar för att kunna göra en uppföljning på min digitala Prideturné från förra
året. I år är det rekordfå Pridefestivaler som går av stapeln och det drabbar hela Sveriges
HBTQ+-community. Jag vill göra den här turnén för att kunna möta min publik som jag
annars skulle mött på olika festivaler och för att kunna göra så att alla Pridefestivaler och
andra evenemang jag skulle medverka på blir av om än på ett nytt sätt. Turnén kommer ske
vecka 25 och 26 när jag brukar turnera på Pridefestivalerna som mest. Jag har kontakt med
publiken därifrån till stora delar direkt via mina sociala medier men kommer samarbeta
med arrangörerna från festivalerna som inte kan bli av och andra lokala aktörer för att
sändningen ska nå så stort som möjligt. Några spelningar kommer även sändas på
festivalernas livesändningar. Turnén kommer sändas via Facebook och Instagram och
spelningarna kommer vara på olika ställen i Halland varje gång. Halmstad, Varberg,
Falkenberg, Ysby och flera andra ställen kommer vi spela på. Någon kommer genomföras
utomhus, någon på Dramalogen. Varje konsert kommer ha olika konstellationer och jag
kommer bland annat spela med mitt band, med en duo-sättning, själv och dessutom bjuda
in gästartister. Givetvis kommer allt göras efter rekommendationer från myndigheter i
rådande pandemi. Att den här turnén får genomföras är viktigt för mig som kulturskapare
och musiker men också för att hjälpa till att hålla veckorna kring Pride, som är extra viktiga
för våra HBTQ-communityn levande.
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Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

