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FFOORR  IIMMMMEEDDIIAATTEE  RREELLEEAASSEE                                                                                                                                          CCoonnttaacctt::  JJoohhnn  FFoouuggeerree  
TTuueessddaayy,,  AAuugguusstt  2211,,  22001122                                            ((557733))  552222--55005588  
  

MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  aawwaarrddss  aannnnuuaall  ggrraannttss  ttoo  
333311  aarrttss  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssttaatteewwiiddee  

  
JJEEFFFFEERRSSOONN  CCIITTYY  ––  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  eexxeeccuuttiivvee  ddiirreeccttoorr  BBeevveerrllyy  SSttrroohhmmeeyyeerr  aannnnoouunncceedd  

ttooddaayy  tthhee  aawwaarrdd  ooff  aannnnuuaall  ggrraannttss  ttoo  333311  nnoonnpprrooffiitt  aarrttss  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  ffiissccaall  yyeeaarr  22001133..  TThhee  ggrraannttss  
ssuuppppoorrtt  pprrooggrraammss  iinn  aarrttss  eedduuccaattiioonn,,  aarrttss  sseerrvviicceess,,  ccoommmmuunniittyy  aarrttss,,  ddaannccee,,  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa,,  ffeessttiivvaallss,,  
lliitteerraattuurree,,  mmuullttiiddiisscciipplliinnee,,  mmuussiicc,,  tthheeaatteerr,,  vviissuuaall  aarrttss,,  ffoollkk  aarrttss,,  aanndd  mmiinnoorriittyy  aarrttss..    

  
TThhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  ((MMAACC))  iiss  aa  ddiivviissiioonn  ooff  tthhee  MMiissssoouurrii  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoonnoommiicc  

DDeevveellooppmmeenntt..  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ggrraanntt  aawwaarrddss,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  220000  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  mmoonntthhllyy  ggrraannttss  

dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  ffiissccaall  yyeeaarr  ((JJuullyy  11,,  22001122  ttoo  JJuunnee  3300,,  22001133))..  TThhee  ttoottaall  ffuunnddiinngg  ooff  $$44..3333  mmiilllliioonn  ssuuppppoorrttss  
mmoorree  tthhaann  110000  ccoommmmuunniittiieess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ssttaattee..  

  
““TThheessee  ggrraannttss  aarree  ccrruucciiaall  ttoo  hheellppiinngg  mmoovvee  MMiissssoouurrii’’ss  eeccoonnoommyy  ffoorrwwaarrdd  aanndd  ffoorrttiiffyyiinngg  tthhee  

ccuullttuurraall  wweellffaarree  ooff  MMiissssoouurrii  ccoommmmuunniittiieess,,””  ssaaiidd  SSttrroohhmmeeyyeerr..  ““TThhee  aarrttss  iinn  MMiissssoouurrii  aarree  ccrreeaattiinngg  
tthhoouussaannddss  ooff  jjoobbss,,  ppllaayyiinngg  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  iinn  aattttrraaccttiinngg  aanndd  rreettaaiinniinngg  bbuussiinneesssseess,,  aattttrraaccttiinngg  ttoouurriissttss,,  
eennhhaanncciinngg  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  ccaattaallyyzziinngg  ccoommmmuunniittyy  rreevviittaalliizzaattiioonn..””  

  
TThhee  ddeepptthh  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  tthhee  aarrttss  tthhrroouugghhoouutt  MMiissssoouurrii  aarree  tthhoorroouugghhllyy  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  ggrraanntt  

rreecciippiieennttss..  TThheeyy  iinncclluuddee  oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  SSeeddaalliiaa  SSyymmpphhoonnyy  SSoocciieettyy,,  DDoowwnnttoowwnn  SSpprriinnggffiieelldd  
CCoommmmuunniittyy  CCiinneemmaa,,  SScchhooooll  ooff  tthhee  OOzzaarrkkss//BBooggeerr  GGaalllleerryy,,  CCiittyy  ooff  MMaapplleess  RReeppeerrttoorryy  TThheeaattrree,,  PPaarrkk  
UUnniivveerrssiittyy//EEtthhnniicc  VVooiicceess  PPooeettrryy  SSeerriieess,,  PPuuxxiiccoo  RR--88  SScchhooooll  DDiissttrriicctt,,  KKCC  FFrriinnggee  FFeessttiivvaall,,  aanndd  mmoorree  tthhaann  
3300  ccoommmmuunniittyy  aarrttss  ggrroouuppss  iinncclluuddiinngg  CCaallddwweellll  CCoouunnttyy  AArrttss,,  FFrriieennddss  ooff  HHiissttoorriicc  BBoooonnvviillllee,,  aanndd  tthhee  
EEmmiinneennccee  AArreeaa  AArrttss  CCoouunncciill..                
  

DDuurriinngg  FFYY1111  ((tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  yyeeaarr  ffoorr  wwhhiicchh  ddaattaa  aarree  aavvaaiillaabbllee)),,  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  ggrraanntteeeess  
pprroovviiddeedd  66,,229922  ffuullll--  aanndd  ppaarrtt--ttiimmee  jjoobbss  wwhhoossee  ssaallaarriieess  rreessuulltteedd  iinn  $$33..44  mmiilllliioonn  iinn  ssttaattee  ttaaxx  rreevveennuueess,,  
hhiirreedd  mmoorree  tthhaann  5555,,440000  iinnddiivviidduuaall  aarrttiissttss,,  ggeenneerraatteedd  $$115588  mmiilllliioonn  iinn  rreevveennuuee,,  aanndd  pprroodduucceedd  mmoorree  tthhaann  
1155,,330000  aarrttss  eevveennttss  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  88..11  mmiilllliioonn  ppeeooppllee..    
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TThhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill’’ss  ttoottaall  FFYY1133  bbuuddggeett  ooff  $$55..3311  mmiilllliioonn,,  wwhhiicchh  ssuuppppoorrttss  tthhee  ggrraannttss  aanndd  
aallll  ootthheerr  pprrooggrraammss,,  wwaass  oobbttaaiinneedd  vviiaa  aann  aallllooccaattiioonn  ooff  $$660000,,000000  iinn  ffuunnddiinngg  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnoorr  aanndd  
lleeggiissllaattuurree,,  $$669988,,660000  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  EEnnddoowwmmeenntt  ffoorr  tthhee  AArrttss,,  aanndd  $$44..0011  mmiilllliioonn  ffrroomm  MMiissssoouurrii  TTrruusstt  
FFuunnddss  aapppprroovveedd  ffoorr  ssppeennddiinngg  bbyy  tthhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  aanndd  CCuullttuurraall  TTrruusstt  BBooaarrdd..    
  
                          TThhee  ggrraannttss  aarree  aawwaarrddeedd  tthhrroouugghh  aaddvviissoorryy  ppaanneellss  ooff  MMiissssoouurrii  aarrttss  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  
rreepprreesseennttaattiivveess,,  wwhhoo  rreevviieeww  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  uussiinngg  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa  ooff  aarrttiissttiicc  qquuaalliittyy,,  ccoommmmuunniittyy  
iinnvvoollvveemmeenntt,,  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aabbiilliittyy..  TThhee  aapppplliiccaattiioonnss’’  ssccoorreess  aarree  uusseedd  iinn  aa  ffuunnddiinngg  ffoorrmmuullaa  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ggrraanntt  aammoouunnttss..    
  

FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnttaacctt  tthhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  aatt  mmooaarrttss@@ddeedd..mmoo..ggoovv..  TThhee  ccoommpplleettee  
lliisstt  ooff  aannnnuuaall  ggrraannttss  ccaann  bbee  sseeeenn  hheerree..    
  
  
AAbboouutt  tthhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill    
  
TThhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  pprroovviiddeess  ssuuppppoorrtt  ttoo  nnoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhrroouugghh  ggrraannttss  tthhaatt  mmeeeett  oouurr  
ssttrraatteeggiicc  ggooaallss::    

••  IInnccrreeaassee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  aarrttss  iinn  MMiissssoouurrii  
••  GGrrooww  MMiissssoouurrii’’ss  eeccoonnoommyy  uussiinngg  tthhee  aarrttss  
••  SSttrreennggtthheenn  MMiissssoouurrii  eedduuccaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  aarrttss  

TThhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  aawwaarrddss  ggrraannttss  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  ssttiimmuullaattee  tthhee  ggrroowwtthh,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  
aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  aarrttss  iinn  MMiissssoouurrii..  TThhiiss  ffuunnddiinngg  mmaakkeess  ppoossssiibbllee  qquuaalliittyy  aarrttss  pprrooggrraammmmiinngg  ttoo  
ccoommmmuunniittiieess  tthhrroouugghhoouutt  MMiissssoouurrii..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee,,  tthhee  MMiissssoouurrii  AArrttss  CCoouunncciill  
pprroovviiddeess  eexxppeerrttiissee  iinn  ccoommmmuunniittyy  ddeevveellooppmmeenntt,,  ffuunnddrraaiissiinngg,,  mmaarrkkeettiinngg,,  ggrraanntt  wwrriittiinngg,,  aarrttss  eedduuccaattiioonn,,  
aarrttiissttiicc  ddiisscciipplliinneess  ((vviissuuaall  aarrttss,,  mmuussiicc,,  lliitteerraattuurree,,  tthheeaatteerr,,  ddaannccee,,  ffeessttiivvaallss,,  aanndd  ffiillmm//mmeeddiiaa)),,  aanndd  mmoorree..    
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