
                        Blankett för ansökan om arrangörsstöd för teater & dans 
   Blanketten används två gånger (se anvisningar på baksidan) 

    
 
Beställare/arrangör_______________________________________________________________________ 
(förening, skola etc.)  

Adress__________________________________________________________________________________ 
 
Postnr____________________ Ort_________________________________ 
 
Kontaktperson____________________________________ tfn dagtid_______________________________ 
 
e-post__________________________________________ mobiltfn________________________________ 
 
Plus/bankgiro/konto______________________________ kostnadsställe el dyl._______________________ 
(inkl. clearingnr.) 
 

Föreställningens namn_____________________________________________________________________ 
 
Teater-/dansgrupp________________________________________________________________________ 
 
Föreställningslokal_______________________________________________________________________ 
 
Föreställningsdatum________________________________ Antal föreställningar_____________________ 
               (vid inköp av hela förest.)  

Målgrupp________________________________________ 
 
Härmed intygas uppgifternas riktighet________________________________________________________ 
(datum och namnteckning) 
 
Om du inte vill att ditt namn ska sparas i vårt utskicksregister, var snäll och kryssa här 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riksteatern Uppsala läns anteckningar: 
 
 
 
 
 

 Preliminära utgifter (ifylls vid ansökan) 

Gage (vid köp av hel föreställning) 
________________________________________ 
Biljettkostnad (vid besök på en teater) 

________________________________________ 
Ev. reskostnader 

________________________________________ 
Summa: 

 Slutliga utgifter (ifylls när förest./besöket ägt rum) 

Gage (vid köp av hel föreställning) 
_________________________________________ 
Biljettkostnad (vid besök på en teater) 

_________________________________________ 
Ev. reskostnader 

_________________________________________ 
Summa: 

Övriga bidrag och intäkter 
Biljettintäkter (vid offentligt arrangemang) 

________________________________________ 
Andra bidrag t ex Skapande skola-medel 

________________________________________ 
Summa: 

Publikantal (inkl vuxna, 

fribiljetter o dyl.)    OBS! Ifylls 
när föreställningen/besöket 
ägt rum 

 

Uppsala kommuns arr.stöd Landstingets arr.stöd  Landstingets arr.stöd dans Småplatsstöd 

Preliminärt bidrag Slutligt bidrag 



Regler för Uppsala kommuns arrangörsstöd 
Stödet gäller för inköp av eller besök på teater- och dansföreställningar producerade av 
professionella teater- eller dansgrupper med bas i Uppsala kommun. 
Bidraget kan sökas av förskolor, skolor och föreningar och gäller barn- och ungdomsföreställningar. 
Bidrag utgår med högst 75 % av gage eller biljettkostnaden, dock högst 5 000 kr/föreställning. 

Regler för Riksteaterns småplatsstöd 
Stödet gäller för föreställningar med professionella teater- eller dansgrupper. Föreställningarna ska 
spelas på små orter i föreningslokaler, bygdegårdar eller liknande. Stödet är ett förlusttäcknings-
bidrag och utgår inte om arrangemanget går med vinst. 
Stödet kan sökas av bygdegårdsföreningar, kulturföreningar m fl. samt av teaterföreningar i 
samarbete med andra föreningar. 
Bidrag utgår med högst 3 000 kr/föreställning. 

 
 
      Hur man söker arrangörsstöd för teater och dans: 
 

1. Senast 14 dagar innan föreställningen/besöket äger rum skickar ni in blanketten till Riksteatern 
Uppsala län med vanlig post (ej via e-post eller fax). Det är viktigt att ni har fyllt i den så fullständigt 
som möjligt för att ni ska få snabbt svar. 
 

2. När beslutet är fattat skickas blanketten åter till er med besked om preliminärt bidrag dvs. hur 
mycket pengar vi har reserverat, eller om ni fått avslag på ansökan. Besked ges endast skriftligen 
och endast av Riksteatern Uppsala län. 
 

3. Senast en månad efter det att föreställningen/besöket har ägt rum skickar ni tillbaka samma 
blankett med en fullständigt ifylld slutredovisning. Glöm inte att fylla i publikantalet (vid köp av hel 
föreställning) alt. hur många ni var som besökte föreställningen. 
 

4. När vi har fått in den slutliga redovisningen betalas arrangörsstödet ut till er. Vi förbehåller oss 
rätten att ändra bidragsbeloppet om er slutliga redovisning skiljer sig från den preliminära. 
Tänk på att ni kan behöva betala gage/biljetter innan arrangörsstödet betalas ut! 
 
Ansökningsblanketten skickas till: 
Riksteatern Uppsala län, S:t Persgatan 13, 3 tr., 753 20 UPPSALA 
 

För upplysningar: 
Tfn: 018-71 37 20 ang. arrangörsstöd (Lena Nilsson) eller e-posta 
lena.nilsson@riksteatern.se 
 

För att ladda ner blankett gå till: 
www.uppsalalan.riksteatern.se eller www.lul.se/kulturkraft eller www.kubikuppsala.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler för landstingets arrangörsstöd 
Stödet gäller för inköp av eller besök på teater- och dansföreställningar producerade av 
professionella teater- eller dansgrupper. Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras. 
Bidrag utgår med högst 50 % av gage eller biljettkostnaden, dock högst 4 000 kr/föreställning. 

http://www.uppsalalan.riksteatern.se/
http://www.lul.se/kulturkraft
http://www.kubikuppsala.se/

