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 MISSIV 

Yttrande gällande Teater VårVinds ansökan Språkets Makt 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Kulturverksamheterna bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet och kulturen som egenvärde 
kan påverka livskvalitén för dem som bor i kommunen. Genom att stärka kulturlivet blir Sala 
kommun en attraktiv plats att bo, leva och verka i. 

 
Det konstnärliga skapandet är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och ett växande 
kulturföretagande. En stor utmaning är att de professionella kulturskaparna efterfrågar mer 
och andra resurser för tex projektutveckling och stöd för projekt, något som Sala kommun 
behöver förhålla sig till.  

 
Teater VårVind är en nyskapande teater som finns i Sala sedan 2018 och är den enda barn- och 
ungdomsteatern i kommunen. Ansökan avser skapandet av en föreställning tillsammans med 
barn och unga i form av workshops som leds av utbildade pedagoger. Till skapandet hör också 
musik som skrivs i samverkan med elever på högskolan. Knutna till verksamheten finns också 
en psykiatriker som bidrar med det barnpsykologiska perspektivet. 

 
I framtagandet av föreställningen inkluderas dramatiker, regissör, scenograf, kostymör, 
dockmakare, producent, tekniker samt musiker. Västmanlandsmusiken har lagt in en ansökan 
om utökning av tjänster och om det beviljas kan stråkmusiker från VMU komma att ingå i 
föreställningen. Premiär planeras i mars 2021 och turnera runt i kommunen, regionen och 
kanske i landet under vår och höst 2021. Minst 2 offentliga föreställningar är tänkt att 
genomföras i Sala. 

 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är extra viktig. 
Konst och kultur ger förutsättningar för delaktighet, utveckling och sammanhang. Teater 
VårVind bidrar till utveckling av kommunens kulturliv med ett spännande projekt där barn och 
unga både får ta del av kultur och själva vara aktivt skapande. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

Yttrande gällande Teater VårVinds ansökan Språkets Makt 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Teater VårVind ansöker om 130.000 kr för att skapa en cabaré för barn och unga, men även för 
och med vuxna. Den är planerad att ha premiär i mars 2021 

 
Teater VårVind har erhållit 200 000 kr i stöd av Statens Kulturråd samt 75 000 kr från Region 
Västmanland.  

 
Det sökta bidraget är 130.000 kr av en budget på totalt 950 700 kr och föreslås ett beviljande 
på 60.000 kr. Teater VårVind söker även bidrag från Konstnärsnämnden, Samverkan med 
komponister samt Dramatikers stöd. Övriga intäkter baseras på sökt sponsring samt sålda 
föreställningar. 
 

 

Förslag till beslut 

 
att bevilja Teater VårVind 60.000 kr i projektstöd.  
 

 

Petra Jablonski 

Kulturutvecklare 
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Från: Petra Jablonski[Petra.Jablonski@sala.se]
Skickat: 07.05.2020 08:49:40
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: VB: Ansökan Dnr 20/683

Mailkorrespondens för diarieföring gällande ansökan 20/683

Från: Suzane Crepault <suzane@varvind.se> 
Skickat: den 6 maj 2020 16:29
Till: Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>
Ämne: Re: Ansökan Dnr 20/683

Hej Petra,
Slutliga priset per föreställning beror mycket på hur många musiker vi ska ha i föreställningen. Som 
det projektet är fortfarande under inledningsprocess är det svårt att vara exakt. 
Men jag kan gissa att det blir runt 10 000kr, 12 000kr per föreställning.
Och det är en uppskattning.
Med vänlig hälsning,
Suzane

6 maj 2020 kl. 13:00 skrev Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>:

Hej,
Kontoret behöver information om uppskattad kostnad per föreställning, dvs vad kostar en 
förställning för inköp.
Du nämner tex Skapande skola – vad kostar en föreställning?

Tacksam om du kan inkomma med detta senast imorgon.

Med vänlig hälsning,
Petra Jablonski
<image001.jpg>

Kulturutvecklare
Kultur- och fritidskontoret, Sala kommun
Tel: 0224-747711
e-post: petra.jablonski@sala.se

Från: Suzane Crepault <suzane@varvind.se>
Skickat: den 27 april 2020 15:09
Till: Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>
Ämne: Re: Ansökan Dnr 20/683

Hej igen,
Biblioteket köpte en föreställning och Peter Fredriksson ( genom Skapande skola )köpte 
4 föreställningar till förskoleklasser i Sala.
När det gäller din första fråga så, som jag skrev:
Vi hoppas kunna sälja 4 föreställningar till Sala igen och hoppas på Västerås (Västerås 
kommun) och Arboga kommun samt Köpings kommun har köpt föreställningar av oss 
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Resor           
Budget  

                              Arbetsnamn: Språkets makt/maktens språk 
      Teater VårVind 2020 

Utgifter 
Löner  
 
Dramatiker & Tonsättare 2 mån à 28 000kr/mån + social avg.                                    154 560kr
                            
Regissör, 2 mån à 30 000kr+social avg.        82 800kr 
  
2  konstnärligansvarig scenograf/kostymör/dockmakare 
2 mån à 28 000kr+ soc avg                                                    154 560kr 
 
2 skådespelare/sångare/musiker x 3 mån à 25 000kr/mån+soc avg   207 000kr
   
1  musiker 3 mån à 25 000kr/mån + soc avg:                                                    103 500kr
     
Producent 1mån à 28 000kr + soc.avg.       38 640kr 
 
Tekniker konsult 1 mån/ 25 000kr + soc.avg.      34 250kr 
     
 

Summa löner:     775 310kr

  

Hyra lokal:       30 000kr
       
Material 
Produktion  (Scenografi-kostym-dockor-mask)                           80 000kr 
 
Teknik         5 000kr 

 
Resor 
Stockholm/Sala TR      15 000kr 
Uthyrning bil till turné                               10 000kr 

 
Administration, marknadsföring     30 000kr 

 

Övrigt        5 390kr 

 

Total utgifter:                     950 700kr 



Intäkter 
 

Stöd 
 
Sala Kommun (sökt)                            130 000kr 
 
Kulturrådet projektstöd (beviljat)                           200 000kr 
 
Region Västmanland (beviljat):       75 000kr 
 
Samverkan med komponister (Sökt)                             90 000kr 
 
Dramatikers stöd (Ska sökas)                           100 700kr 
 
Konstnärsnämnden projektbidrag (ska sökas)   150 000kr 
 
 
Sponsring 
 
Ska sökas hos Barbro Osher Pro Suecia foundation    70 000kr 
 
Ska sökas hos Sala Sparbank     50 000kr 
 
Övriga små sponser      10 000kr 
 
 
 
Sålda föreställningar                            65 000kr 
 
Biljett intäkter offentliga föreställningar                           10 000kr
                             
 
 

Summa intäkter                       950 700kr
      
      
     
 
 



så vi hoppas på dem också.
Först och främst planerar vi att vara med på många utbudsdagar. Det handlar nu om en 
uppskattning som alltid när man planerar en föreställning.
Blir det tydligare?
Med vänlig hälsning,
Suzane

27 apr. 2020 kl. 14:15 skrev Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>:

Hej igen,
Du skriver att ”Sala” köpte in 4 föreställningar och 1 köptes ju av biblioteket till 
Teaterfestivalen.
Vilka köpte de andra 3?
Mvh Petra

Från: Suzane Crepault <suzane@varvind.se>
Skickat: den 27 april 2020 13:43
Till: Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>
Ämne: Re: Ansökan Dnr 20/683

Hej Petra,
vi räknar med att spela två offentliga föreställningar i Sala ( med en 
genomsnitt av 50 pers. per föreställning och ett pris av 100kr per biljett: 10 
000kr)

Sedan är vår förhoppning att Sala ska köpa fyra föreställningar av oss, som 
de gjorde för ”En ganska ruskig historia”. Om man adderar dessa med minst 
tre föreställningar i Västerås och Västmanland ( vi hoppas naturligtvis på 
flera) och att vi tar lite mindre per föreställning när det blir två samma dag 
som kommer vi upp till 65 100kr i gage (d v s i intäkter för sålda 
föreställningar). Jag förenklade det till 65 000kr.

Målgruppen för worshops är först och främst  högstadieeleverna men också 
nya svenskar och äldre medborgare. 
Vi har redan en etablerad kontakt med Valla och Ekebyskolan, och med 
kulturskolans elever. Vi  planerar komma i kontakt med de olika SFI 
grupperna i stan och de olika ålderdomshem när Corona tillåter det.

För att vara på den ”säkra" sidan har jag räknat med enbart två musiker, d v 
s en utifrån oh Sara, som också är skådespelare. Samt ytterligare en 
skådespelare. Vi har pågående samtal med både VMU och regionen men 
har inte fått någon bekräftelse än.
Lyckas vi med samarbetet, då blir det stråkkvartett. Lyckas vi inte då blir 
det stråkduett (!) och sång. Vi avvaktar, men kvalitet på stycket blir lika 
hög.

Hoppas det svarar spå dina frågor,
Med vänlig hälsning,
Suzane

27 apr. 2020 kl. 09:06 skrev Petra Jablonski 
<Petra.Jablonski@sala.se>:
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Hej Suzane,
Tack, dessa kan jag öppna. Jag har några följdfrågor jag hoppas du 
kan hjälpa mig med.

Kan du specificera antalet föreställningar ni planerar i Sala? Är det 
offentliga föreställningar?

Vilka är målgruppen för workshops i Sala? Hur når ni dessa?

Budget; Kostnaden för musiker (stråkkvartett)  ev från VMU – finns 
den listad?

Under intäkter; sålda föreställningar 65 tkr, vad innebär det?

Allt gott!

Med vänlig hälsning,
Petra Jablonski
<image002.jpg>

Kulturutvecklare
Kultur- och fritidskontoret, Sala kommun
Tel: 0224-747711
e-post: petra.jablonski@sala.se

Från: Suzane Crepault <suzane@varvind.se>
Skickat: den 24 april 2020 16:17
Till: Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>
Ämne: Re: Ärendet: Arrangemangsbidrag - Ansökan har skickats in -
Ärende nummer 1475

Hej igen Petra,
Här får du dem som words dokument.
Blir det problem igen så kommer jag gärna med dem till 
Biblioteket.

Trevlig helg!
Suzane

<image001.jpg>

Suzane Crepault
suzane@varvind.se
0733 997871
www.varvind.se

<image001.jpg>

Suzane Crepault
suzane@varvind.se
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SALA
KOMMUN

 

Arrangemangsbidrag - Ansökan

Ärendenummer: #1475  l  Inskickat av: SUZANE WIBE CREPAULT (signerad) l  2020-04-24 14:51

V1. Arrangemang

Ansökan gäller

Kulturarrangemang

Vilken är målgruppen?

Barn och unga (t.o.m. 20 år)

Datum  för arrangemanget

Datum från Datum till

2020—11—02 2021—12-18

Vilka 'a'r det som genomför arrangemanget?

Teater VårVind

Ärendenummer: #1475  l  Inskickat av: SUZANE WIBE CREPAULT (signerad) l  Datum: 2020—04-2414:51 Sida 1av4



Beskriv arrangemanget/vad ni  vill göra

En humoristisk, anarkistisk, musikalisk, halvmoralisk, småfarlig och gravallvarlig kabaré. Om hur
makt kan manifesteras i språket. Ett fulsnyggt stycke finkulturdär både platsen och den
blandade publiken är en betydelsebärande del av föreställningen. Vi befinner oss i maktens

korridorer, både fysiskt och i tanken. Mitt i rummet: två omaka typer (en tjänsteman och en
hantverkare) och en stråkkvartett (ah, konstmusik, puh!) som hartagit fel på lokal. lpubliken

t.ex: äldre medborgare, en klass tonåringar, kommunanställda och en grupp nyanlända från SFI.

Alla är vi ovanligt vanligt folk. Men vem av oss bestämmer? Och när? Vi spelar ett musikaliskt och

visuellt Alfapet där orden stundom innesluter, stundom utestänger. Inför livets

självskattningsformulär, hiphoprader och twittertirader ärvi alla milt frågande, totalt

införstådda och heltjävla "clueless". Hur ska vi nå fram till varandra? Går det ens att tala samma

språk? Och vem har makten?

Teater VårVind vill sätta upp en kabaré först och främst för en publik komponerad av elever från

högskolan men också vuxna människor i olika åldrar och erfarenhet. Ett mötesplats som
förhoppningsvis kan äga rum i en av stadshuset sal. Det blirteater, musik och magi utan krav på

mörkläggning och med finurlig men sparsam rekvisita och scenografi. Lätt att turnera med.
Orden och musiken blir däremot av stor vikt.

Se bilagor för mer detaljerat beskrivning. &

Var ska arrangemanget äga rum?

I
*  Vi måste undersöka med kommunens tjänstemän vilka lokalersom skulle vara möjligt att

använda. Helst en lokal som används ibland av de lokala beslutmakarna. Kabaré blir ca 50 '
minuter och behöver inte ställa till oreda i lokalen som används. Enbart stolar till publiken

behövs. Resten sköter teatern. Lät att spela och lätt att städa. Även när vi börjar turnera runt i

landet söker vi oss till offentliga miljöer i stads eller rådhus.

i

Hur ska arrangemanget marknadsföras? ,

lall utåtriktad marknadsföring (sociala medier/annonser/affischer etc.) ska medtas "med stöd av

i  Sala kommun" efter att arrangören fått beviljat stöd.

[ Vi har en hemsida och vi ärväldigt aktiva på sociala medier, Facebook och instagram t ex. Vi
anmäler föreställningen till utbudsdagarna i Västerås, Dalarna, Gävleborg och Stockholm. Vi

z  annonserar de offentliga föreställningarna på ljustavlorna vid Salas infart, på annonstavlorna i

stan samt i olika tidningar.
I
I

I
I. II

.

i

Beskriv ev. medarrangörer i

Vi har fått stöd från Statens Kulturråd (200 OOOkr) samt från Västmanlands region (75 OOOkr). Vi

väntar på svar från regionen angående ett stöd som skulle kunna göra möjligt ett samarbete med

Västmanlandsmusiken och dess stråkkvartett.

I

V2.  Ekonomi

Ärendenummer: #1475l  Inskickat av: SUZANE WIBE CREPAULT (signerad)  l  Datum:  2020—04-24  14:51 Sida 2 av  4



l
I

l

Kostnader

Ange kostnader. Det kan t.ex. vara utgifterför artister, lokalhyra eller liknande. Finns inte några
kostnaderskriv 0.

Beskrivning Summa

Se bifogad budget 950700

Summering 950700

Intäkter

Ange intäkter. Det kan t.ex. vara intäkter i form av bidrag från andra håll, biljettförsäljning, etc.
Finns inte några intäkter skriv 0.

Beskrivning Summa

Se bifogad budget 950700

Summering 950700

Summering kostnader och intäkter

Summa

0,00

Totalsumma som arrangemanget ansöker om

Summa

130000

V3.  Kontaktuppgifter

i

i
%

Organisation

Organisationens namn Plusgiro/bankgiro
Teater VårVind 5401-2885

Ärendenummer: #1475l  lnskickat av: SUZANE WIBE CREPAU LT (signerad)  l  Datum: 2020-04-24 14:51 Sida 3 av  4



Kontaktperson  i detta ärende

För- och efternamn

SUZANE WIBE CREPAULT

Adress Postnummer och ort

IVIAGASINSGATAN  13  A 733 30 Sala

E-postadress Mobiltelefon

suzane@varvind.se +46733997871

Notifieringar

E-post

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration,

handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på

sala.se inte ritets olic  .

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e—post: dataskyddsombud©salase

Jagförstår.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn:  SUZANE WIBE CREPAULT

Person ID:  195812092103

Datum:  2020-04—2414:51

Signerad  checksumma:  BA898E90667OEBlCAD76387446F977C2D1BBOl96

Ärendenummer: #1475[ inskickat av:  SUZANE WIBE CREPAULT  (signerad)  l  Datum:  2020-04-24  14:51 Sida  4  av  4
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

YTTRANDE GÄLLANDE TEATER VÅRVINDS ANSÖKAN SPRÅKETS MAKT 
 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

YTTRANDE GÄLLANDE TEATER VÅRVINDS ANSÖKAN SPRÅKETS MAKT 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Kulturpolitiska mål samt FNs barnkonvention ställer fast barns och ungas rätt till kultur. 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 


