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Ansökan om bidrag till genomförande av Fyrverkerimusikfestivalen i Sala
6 september 2014
Fyrverkerimusiken i Sala har blivit en tradition, mycket uppskattad av såväl salabor som
tillrest publik. Det började 1992 och har sedan dess genomförts varje år.
De senaste åren har också Sala kommun tagit detta tillfälle att utse årets Salaambassadör.
Sala Blåsorkester (SBO) har sedan många år tagit på sig ansvaret att genomföra detta
arrangemang med bidrag från Sala kommun och lokala sponsorer.
Inbjudna orkestrar ska inte behöva ha några ekonomiska utlägg för sitt deltagande, varför vi
erbjuder reseersättning och mat under dagen men ingen ersättning i form av gage.
För att kunna administrera och genomföra ett så stort evenemang måste vi garanteras full
ekonomisk täckning enligt bifogade budget. De praktiska arrangemangen sponsras delvis av
företag inom Sala kommun och vissa arbeten läggs ut på ideella föreningar mot viss
ekonomisk ersättning.

Sala Blåsorkester äskar därför om ekonomiskt stöd på 130 000 kr för att
genomföra en Fyrverkerimusikfestival i sala år 2014.
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2014-05-19

Dagens uppskattning är upp till130 musiker från Västerås, Fagersta, Arboga, En köping,
Uppsala och Sala
Polistillstånd
Inbjudan, noter
Hyra av replokal + stolar (Folkets Park)
Annons/reklam
Mat (130 st 125 kr)
Fika (130 st 50 kr), smörgås och kaffe
Scen (central del med tak)
Ljud & ljus
Dirigent
Fyrverkeri
Blommor
Reseersättning till orkestrar+ vikarier
Transport (lastbil för sidoscen)
ställningsbygge +transport av stolar (Sala FF)
El + kopplingsplintar (SHE)
Diverse
Elkablar (tidigare sponsrat av Rami rent)
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Totalt

700
500
1500
10000
16 250
6 500
19 000
9000
12 000
24000
3 000
16 000
2 000
5000
4000
550

?

130 000

Vi hoppas kunna låna en lätt lastbil av Sala kommun för transport av stolar och annan
utrustning från Folkets Park till stadsparken och åter efter konserten.
För att kunna genomföra arrangemanget behöver vi ett bidrag på 130 000 kr.
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