
 
Ansöknings- och redovisningsblankett 
för arrangörsstöd och subventioner 
Blanketten används två gånger 
(se anvisningar och normer på baksidan) 

Riksteatern Uppsala Län 
S:t Persgatan 13, 3 tr 

753 20 Uppsala 
018-713720 ang arrangörsstöd 

 
 
Beställare/arrangör        
 
Adress         
 
Postnr    Postadress      
 
Kontaktperson        
 
Tel dagtid     Postgirokontonr    
 
Föreställningens namn        
 
Teatergrupp         
 
Föreställningslokal        
 
Föreställningsdatum    Antal föreställningar    
 
Målgrupp     Publikantal (ifylls efter förest)   
 
Härmed intygas uppgifternas riktighet       
(underskrift och telefonnr) 
 
Om du inte vill att ditt namn ska sparas i vårt utskicksregister var snäll och kryssa här          
Preliminära utgifter 
 

Slutliga utgifter (ifylls när förest/besöket ägt rum) 

Gage: 
 

 

Sociala utgifter: 
 

 

Biljettkostnad (vid besök): 
 

 

Summa: 
 

 

 
Ev inkomster 
 
Biljettintäkter: 
 
Andra bidrag: 
 
Summa: 
  

 
Riksteaterns Uppsala län anteckningar: 
 
Preliminärt bidrag Slutligt bidrag 

 
 
 

 

Riksteaterns Uppsala län anteckningar: 
Uppsala kommuns arrangörsstöd 
 
 

Landstingets arrangörsstöd RUL:s subventioner 



 
 
Ansökningsförfarande: 
Observera att blanketten används två gånger! 
 
1. Senast 14 dagar innan föreställningen/besöket äger rum skickar ni originalblanketten (ej fax) med 

fullständiga uppgifter, beräknade preliminära utgifter och inkomster samt underskrift till: Riksteatern 
Uppsala län, S:t Persgatan 13, 3 tr    753 20 Uppsala 
 

2. Blanketten kommer åter till er med besked om preliminärt bidrag. Besked ges endast skriftligen – ej 
per telefon, ej heller av teater/dansgruppen! 
 

3. Senast en månad efter det att föreställningen/besöket ägt rum skickar ni tillbaka samma blankett 
med en ifylld slutlig redovisning. 
 

4. Bidraget betalas först därefter ut. Vi förbehåller oss rätten att ändra bidragsbeloppet om er slutliga 
redovisning skiljer sig från den preliminära. 
Observera att ni kan behöva betala gaget/biljetterna innan ev bidrag betalas ut. 

 
Normer för landstingets arrangörsstöd (fastställda av landstingets kultur- och utbildningsnämnd 2000-04-18) 
 
Stödet är avsett för teater- och dansföreställningar i länet, producerade av professionella teater- och dans-
grupper. 
Det kan sökas av kommunala förvaltningar för offentliga föreställningar samt för förskole- och skolteater. 
Stödet kan också sökas av ideella föreningar för både interna och offentliga föreställningar. Arrangörs-
stödet kan även sökas för bussning till föreställningar på någon av de fria gruppernas scener i Uppsala. 
Barnteater prioriteras. 
Bidraget är högst 50% av föreställningskostnaden för kommunal arrangör, högst 85% för föreningsar- 
rangör. Om föreningar arrangerar skol- eller förskoleföreställningar gäller 50%. 
Högsta bidragsbelopp är 4000 kr/föreställning. 
Föreningar med statsbidrag anger det beloppet vid rubriken Andra bidrag. 
 
Normer för Riksteaterns Uppsala län (RUL) subventioner för barn- och ungdomsteater 
 
Subventionerna kan endast sökas av kommunala arrangörer såsom skolor, förskolor, bibliotek & förvalt- 
ningar. Subventionen gäller föreställningar producerade av professionella teatergrupper. Subventionen 
gäller både uppsökande föreställningar och besök på någon teaterscen i Uppsala län. 
Högsta beloppet är 4.000 kr/föreställning dock högst 50% av föreställningskostnaden. 
 
Normer för Uppsala kommuns arrangörsstöd till teater och dans i skola och förskola av fria, 
professionella teater- och dansgrupper. 
 
Stödet är avsett för teater-, musikteater- och dansföreställningar producerade av fria, professionella teater- 
och dansgrupper i Uppsala kommun. Bidraget kan sökas av skolor, förskolor och föreningar avseende 
förskole- och skolföreställningar på förskolan/skolan eller på fast scen. 
Bidrag utgår med högst 75% av föreställningskostnaderna, dock högst 5.000 kr. 
 

 
Har du frågor angående 
arrangörsstöd, kontakta 

Lena B Nilsson 
Riksteatern Uppsala län 

018-713720 
 


