
Rosa	  festivalen	  
	  
Vi	  drömmer	  om	  att	  kicka	  igång	  höstterminen	  2018	  med	  Rosa	  festivalen	  -‐	  en	  festival	  i	  
mångfaldens	  tecken.	  Tänk	  dig	  en	  stadsfest	  med	  musik	  och	  mat	  från	  hela	  världen,	  skapat	  av	  
deltagare	  för	  deltagare.	  	  
	  
För	  att	  göra	  detta	  behöver	  vi	  din	  hjälp,	  antingen	  ekonomiskt	  eller	  med	  din	  tid!	  Bidra	  med	  en	  
slant	  till	  kampanjen,	  50	  kr	  från	  tillräckligt	  många	  kommer	  göra	  hela	  skillnaden.	  Maila	  oss	  om	  
du	  vill	  vara	  med	  och	  engagera	  dig	  i	  festivalen:	  anna@midsommargarden.se	  
	  
Hjälp	  oss	  skapa	  ett	  varmare	  och	  öppnare	  samhälle!	  	  
Röster	  från	  våra	  deltagare:	  	  
"Jag	  känner	  mig	  hemma	  här	  och	  jag	  har	  fått	  svenska	  kompisar"	  -‐	  Setayesh	  17	  år	  
"Livet	  är	  ganska	  svårt	  och	  när	  jag	  är	  ledsen	  eller	  trött	  är	  det	  fint	  att	  komma	  till	  Rosa	  
Stationen	  Telefonplan"	  -‐	  Iqbal	  19	  år	  
"Det	  känns	  bra	  att	  komma	  hit	  med	  barnen.	  Vi	  har	  roligt	  och	  lär	  känna	  nya	  svenskar"	  -‐	  Lotta	  
42	  år	  
	  
Hur	  gör	  en	  för	  att	  bidra	  ekonomiskt?	  
Kulturförvaltningen	  i	  Stockholms	  stad	  har	  startat	  en	  crowd	  founding.	  För	  varje	  månadsgivare	  
Rosa	  festivalen	  får,	  matchar	  staden	  med	  bidrag	  från	  en	  fond.	  Blir	  vi	  tillräckligt	  många	  
månadsgivare	  kommer	  vi	  att	  kunna	  få	  ihop	  vår	  budget	  på	  80	  000	  kr.	  Vi	  har	  totalt	  89	  dagar	  på	  
oss.	  Den	  7	  april	  slutar	  kampanjen!	  
	  

1. Gå	  in	  på	  crowdculture.se	  
2. Klicka	  på	  ”Skapa	  ett	  konto”	  
3. Skapa	  ett	  konto	  
4. Klicka	  på	  ”Hitta	  kultur”	  
5. Klicka	  på	  ”Aktuella	  kampanjer”	  
6. Klicka	  på	  ”Rosa	  festivalen”	  
7. Klicka	  på	  knappen	  ”Stöd	  projektet”	  (i	  högerkant)	  
8. Scrolla	  ner	  till	  2.	  ”Välj	  typ	  av	  medlemskap”	  	  
9. Klicka	  i	  månadstödjare,	  30	  dagar	  50	  kr	  eller	  90	  dagar	  150	  kr	  
10. Välj	  betalsätt	  

	  
Om	  du	  väljer	  att	  skänka	  en	  donation	  under	  1.	  ”Välj	  en	  belöning”	  matchar	  inte	  staden	  med	  
bidrag.	  Detta	  sker	  endast	  vid	  månadsgivare.	  Skulle	  det	  otänkbara	  ske	  och	  vi	  inte	  når	  80	  000	  
kr	  går	  stadens	  bidrag	  tillbaka	  och	  du	  får	  tillbaka	  den	  summa	  du	  bidragit	  med.	  
	  
Se	  bilder	  längre	  ner.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Steg	  1	  och	  2.	  

	  
Steg	  3.	  

	  
	  
	  
	  
	  



Steg	  4.	  

	  
	  
Steg	  5	  och	  6.	  

	  
	  
	  
	  



Steg	  7.	  

	  
	  
Steg	  8.	  

	  
	  
	  
	  



Steg	  9	  och	  10.	  

	  


