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Ansökan om ekonomiskt stöd - Drömmarnas hus, produktionen Hopp
KN-2019-2845
Sammanfattning

Drömmarnas hus har inkommit med en ansökan om medel om 500 tkr för produktionen Hopp.
Finansieringen avser våren och sommaren 2020. Kulturnämnden och kommunstyrelsen ska
hantera ansökan och kulturnämnden föreslås bevilja 200 tkr.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beviljar Drömmarnas hus projekt Hopp medel om 200 tkr.
2. Drömmarnas hus ska efter produktionens avslutande återkomma med en ekonomisk
redovisning.
Beslutsunderlag








Ansökan
Budget
Historik - Drömmarnas hus
Ansökan
SV: Ang drömmarnas hus
G-Tjänsteskrivelse - Ansökan Drömmarnas Hus

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-08-05
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-08-13
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-08-20
Kulturnämnden 2019-08-28
Beslutet skickas till

SIGNERAD

Stadskontoret
Drömmarnas hus
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Ärendet

Drömmarnas hus har inkommit med en ansökan om medel om 500 tkr för produktionen Hopp.
Finansieringen avser våren och sommaren 2020.
Drömmarnas hus har under de senaste fem åren satt upp tre storproduktioner utomhus i
Rosengård. De har arbetat i bred samverkan med andra aktörer som föreningar, bostadsföretag
och kulturinstitutioner. Barn och ungdomar får i dessa sammanhang möjlighet att träna och
repetera tillsammans med professionella kulturutövare.
Drömmarnas hus har inkommit med en ansökan om medel om 500 tkr för produktionen Hopp.
Finansieringen avser våren och sommaren 2020.
Drömmarnas hus har under de senaste fem åren satt upp tre storproduktioner utomhus i
Rosengård. De har arbetat i bred samverkan med andra aktörer som föreningar, bostadsföretag
och kulturinstitutioner. Barn och ungdomar får i dessa sammanhang möjlighet att träna och
repetera tillsammans med professionella kulturutövare.
Drömmarnas hus ansökte om medel för produktionen Hopp från postkodsstiftelsen, varifrån de
tidigare fått beviljat medel, men denna gången fick de avslag. Därav ansöker de om ekonomiskt
stöd från Malmö stad.
Hopp
Det övergripande målet med Hopp är att arbeta tillsammans med att ta fram ett stort musikverk
där hoppet står i centrum. Under ett år ska olika grupper jobba med tematiken ”Hopp”.
Drömmarnas hus kommer att samla in texter från barn, unga och vuxna, framförallt i Rosengård
men också på andra ställen i Malmö under 2019. Insamlingen kommer att ske både i
workshopsform och i dramadialog beroende på vilka grupper de arbetar med. För första gången
kommer Drömmarnas hus att samarbeta med olika kulturaktörer/institutioner som arbetar med
kultur av, med och för barn och unga. Det nyskrivna musikverket ska bland annat gestaltas med
cirkus, dans, barnkörer och orkester. En 125-manna stor ensemble har som avsikt att leverera så
att hela Malmö lyfter, skriver de i ansökan.
Projektet ingår som en del i firandet av Drömmarnas hus som fyller 30 år 2020.
Tidsplan: Arbetet påbörjas under hösten 2019 då kompositören arbetar fram ett kantat samt
insamling av vad Hopp betyder för barn och unga. Barn och ungas röster ska ligga till grund för
texterna till musikverket. Under början av 2020 fram till 2020-06-30, premiär i juni 2020 då fyra
föreställningar ska spelas utomhus i samarbete med Sommarscen Malmö.
Budget: Hopps totala kostnad är 2 030 651 kronor. Sökt belopp från Malmö stad är 500 000
kronor.
Samarbetspartners: Malmö opera, Skånes dansteater, Malmö stad genom
kulturförvaltningen/Malmö Kulturskola samt Sommarscen Malmö. Malmö Kulturskola
medverkar i projektet med elever och lärare från El Sistema Rosengård. 7 lärare och 50–60
elever i årskurs 3–5 skall sjunga i kör och spela i orkestern.
Intäkter:
Malmö stad (denna ansökan) 500 000 kronor
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Sommarscen Malmö
ABF
Victoria Park
MKB
Contentus

100 000 kronor
20 000 kronor
100 000 kronor
100 000 kronor
10 000 kronor

Sammantagen bedömning och förslag till beslut
Drömmarnas hus har funnits sedan 1990 och arbetar med barn och unga på deras fritid men
även i skolan. Sedan 2003 får Drömmarnas hus ett årligt bidrag om 4 miljoner kronor från
kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter. Idag har de verksamhet i Malmö
och Skåne. Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening genom flera finansiärer.
Drömmarnas hus är en bidragsbaserad verksamhet där sponsring är en viktig del.
Projektet Hopps totala kostnad är 2 030 651 kronor och från Malmö stad ansöker de om
500 000 kronor.1
Kulturnämnden och kommunstyrelsen ska hantera ansökan och kulturnämnden föreslås bevilja
200 tkr. Kulturförvaltningen har under beredningen av ärendet haft kontakt med stadskontoret
och stadskontorets förslag till beslut kommer att vara att kommunstyrelsen ska bevilja 300tkr.
Ärendet planeras att tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 2019.
Kulturförvaltningen föreslår att bevilja 200 tkr till Drömmarnas Hus och projektet Hopp.
Finansiering sker genom avsatta medel 2019 till prioriterade fokusområden där projektet kopplas
till området Arrangemansstaden Malmö.
Återrapportering
Drömmarnas hus ska i form av en verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning
återrapportera beviljade medel till kommunstyrelsen och kulturnämnden senast januari 2021.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman, Kulturdirektör
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Budget - detaljerad finns i ansökan.

