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7. april 2015

Ansøgning om tilskud til Bazar

2015 – en festdag mest for kvinder.

Vi har tidligere afholdt Bazar 2012 på det ”gamle” Avedøre Bibliotek. Nu er biblioteket og
Fritidsbutikken flyttet ind i Enghøjhuset. Aulaen er perfekt til at lave en Bazar med fokus på
kvinders kultur og interesser. Bazaren foregår primært i Enghøjhusets Aula, men også på
Avedøre bibliotek og i Fritidsbutikken, hvor dørene bliver åbnet indtil disse to institutioner.
Vi ansøger hermed Kultur- og Fritidsudvalget om 19.200,00 kr. til afholdelse af Bazar
2015 i Avedøre.
Arrangørgruppen/Arbejdsgruppen:
Arrangørgruppen er Hvidovre Produktionsskole, Avedøre Bibliotek og Kulturhuset
BuQetten samt lokale beboere; Heidi Olesen, Fozia Ahmed, Simab Lohdi, Zahra og
Natasa D. Sørensen. Fritidsbutikken stiller velvilligt sin ekspertise samt hjælp til den
praktiske del af afvikling af Bazaren til rådighed.
Bazar 2015 – En festdag mest for kvinder.
Vores mål med denne Bazar 2015 er at præsentere den store mangfoldighed der er blandt
kvinderne i Hvidovre kommunes mange kulturer. Det er vores ønske, at præsentere
mange forskellige kulturer med salg fra de forskellige boder. Vi bestræber os på, at få så
mange lokale standholdere som mulig.
Programtanker
Med Bazar 2015 vil vi gerne præsentere kvinder og kvindeliv på en festlig måde. Det skal
foregå ved, at der er underholdning fra scenen. Der vil være 2 modeshows med nyt tøj fra
Pakistan/Indien og fra Produktionsskolen, der vil præsentere deres flotte kreationer. Der er
forhandlinger med den tyrkisk/kurdiske bryllupsdansere, som skal danse i forbindelse med
modeshowet. Den lokale duo Eva og Constantin starter formiddagen med sange på dansk
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og ungarsk. Der er lavet aftale med Imtiaz Bagum som underviser i Bhangra. Hun vil lave
en workshop med den nye form for aerobic, Bhangra, kun for kvinder over 14 år.
Der vil være boder med fokus på kvinder, som fx tøj, sko, smykker, hår, hårfjerning,
nipsgenstande og meget andet. Der vil være workshops med tørklædestylist samt
makeupartist og der vil være mulighed for at få taget billede af en professionel fotograf.
Derudover er der boder med mad fra den etniske kultur, samt Produktionsskolen, der
sælger mad, kaffe/the og kage på dagen.
Vi har valgt at afholde Bazar 2015 i Enghøjhuset, da der er en tradition i Avedøre
Stationsby for, at kunne trække på det store netværk af frivillige, der gør den praktiske
afvikling af Bazaren mulig. Bazaren viser derudover også området fra en positiv side.
Andre positive elementer er de offentlige transportmuligheder, samt parkeringsforhold.
Den lokalkendte kunstner John Normand laver et stort maleri sammen med de piger der
kommer på Avedøre Biblioteks værksted i løbet af april måned. Dette billede bliver en
vandring i Stationsbyens historie gennem 40 år og skal hænge i Kulturlokalerne i
Enghøjhuset. Billedet afsløres på scenen til Bazaren kl. 12.30 af Borgmester Helle
Adelborg.
Vi forventer mange besøgende fra Hvidovre kommune, både kvinder, børn og mænd, men
også besøgende fra de omkringliggende kommuner er vi sikre på vil kigge forbi. De mange
frivillig i arbejdsgruppen gør, at information om Bazar 2015 bliver spredt vidt omkring.
Finansiering
Vi søger Kultur- og Fritidsudvalget om midler til afvikling af arrangementet. Resten af
finansieringen består af midler fra Avedøre Bibliotek, Kulturhuset BuQetten og Avedøre
Boligselskab. Det er frivilligt arbejde for standholderne, derfor tages der ikke betaling for at
få en stand. Ligeså skal Bazaren være tilgængelig for alle, og for ikke at udelukke nogen
er entreen gratis.
Denne Bazar 2015 vil profilere og synliggøre den store vifte af kvinder og kvindeliv i
Hvidovre. Vi håber på en positiv behandling af ansøgningen.
Med venlig hilsen
Kulturhuset BuQetten ved Lene Christensen
Avedøre Bibliotek ved Kate Holm-Fjelster
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Budget for Bazar 2015
Lørdag den 9. maj kl. 11-16
Budget
Honorar Eva & Constantin
Fortællere
Honorar modeller 13 x 200,00
DJ modeshow
Dohl trommer / Sorehsh
Konferiencer
Fursan Group - Kurdisk bryllupsdans
Bhangra, Imtiaz Begum
Fotograf, Zeeshan
Bannere til stander 4 styks
Annonce
Plakater
Flyers 500 styks
Logo til vand
Badges 20 styks
Dekoration af Aulaen
Kodaafgift
Møder/forplejning
Diverse
I alt

Udgifter

Ansøgte beløb
Kulturhuset BuQetten
KFU
Avedøre Bibliotek
Avedøre Boligselskab støtter:

Udgifter i alt
3.000,00
3.000,00
2.600,00
1.000,00
1.600,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
800,00
3.000,00
500,00
300,00
1.250,00
400,00
1.500,00
800,00
800,00
650,00

3.000,00
6.000,00
8.600,00
9.600,00
11.200,00
12.200,00
14.200,00
15.000,00
17.200,00
18.000,00
21.000,00
21.500,00
21.800,00
23.050,00
23.450,00
24.950,00
25.750,00
26.550,00
27.200,00
27.200,00

3.000,00
19.200,00
3.000,00
2.000,00

3.000,00
22.200,00
25.200,00
27.200,00
27.200,00

KFU ansøges hermed om 19.200,00 kr.

På arrangørgruppens vegne
Med venlig hilsen
Kulturhuset BuQetten Lene Christensen
Avedøre Bibliotek Kate Holm-Fjelster
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