
Ansökan om bidrag för Malmö Fotomaraton 17 Juni 2017

Malmö Fotomaraton har nu blivit en egen ideell förening (Föreningen Malmö Fotomaraton) och har 
sitt säte i före detta © Seveds lokaler och som har har tagits över 1 April 2017 av S1 Foto Galleri 
Studio.
Vi har idag skickat kontoansökan till banken och det skulle ta ca två veckor.
Därför kan vi inte skicka med ett kontonummer i ansökan.
Den skickas direkt till er så snart vi har den i vår hand.

S1 Foto Galleri Studio drivs bl a av mig Jacques Montel som under 3 år arbetat heltid och delvis 
ideellt på © Seved med att skapa en fotografisk och social plats på Sofielund  och visa att Södra 
Sofielund visst är en plats att bo och verka på genom otaliga utställningar, workshops events 
mm,mm.
Nu åter etablerar  jag mig på Sofielund för att fortsätta oförtröttligt med att skapa nya 
förutsättningar på Södra Sofielund.
Jag har denna gången starkare samarbetspartners som t.ex Sverker Hagman på Kilowattskolan 
och vi kommer att arbeta med en mängd olika projekt som rör både barn och vuxna både i och 
utanför Södra Sofielund.
Jag återkommer om detta, och ser gärna att vi kan ha ett gemensamt möte inom kort där vi kan 
informera er om våra planer för området och Malmö samt även internationellt.

Nu gäller det Malmö Fotomaraton som  går av stapeln den 17 Juni.
Jag kontaktade Hjalmar Falk om BID kunde tänka sig att vara delaktiga i år också som 
samarbetspartner och söker nu 15.000 kronor från BID för att kunna trycka affischer samt alla 
trycksaker mm och som kommer att användas i själva tävlingen. (Malmö Fotomaraton uppbär inga 
som helst bidrag från någon annan kommunal instans.) 
Allt arbete är ideellt och bygger på volontärarbete.
Starten kommer att ske på S1 Foto Galleri Studio, Sevedsgatan 6 den 17 Juni kl 11.00 och pågå till 
23.00 samma dag.

Jag har varit i kontakt med Carl på Kulturaffischering och fick beskedet att de inte kommer att få 
klart från Malmö komun om utökad affischering i stan ännu på ett tag. Möjligen är det klart till 
sensommar/höst enligt honom.
Detta innebär att vi själva måste trycka och sprida affischer.

Med vänliga hälsningar från oss på S1 Foto Galleri Studio, Malmö Fotomaraton, samt Reclaim 
Photography och förhoppningar om ett gott samarbete i framtida projekt.
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