
Produktionsstöd för scenkonst 

Ansökan skickas till: 
kulturochfritidsnamnden@osthammar.se Östhammars kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 66 
742 21 Östhammar 

Ansökningsdatum: 

Sökande organisation: Organisationsnummer: 

Plusgiro/Bankgiro: 

Postadress: 

Postnummer och ort: 

Kontaktperson: 

Telefonnummer: 

E-postadress:

Produktionens namn: 

Målgrupp: 

Beskrivning av produktionen:  
Bifoga PDF om mer utrymme behövs. 
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Medverkande:  
Bifoga CV för nyckelfunktioner i produktionen, max 5 st. 

 
 
 
 
 

Beskriv planeringen, så som den ser ut nu, av den färdiga produktionen. Inklusive tidsplan, typ av 
föreställningslokal som behövs, möjligt publikantal per föreställning och planerat pris per föreställning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur är det tänkt att marknadsföra den färdiga produktionen? 
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Medel som sökas från ytterligare bidragsgivare? 

Bidragsgivare: Summa som söks: 

  

  

  

  

  

 Summa sökt belopp: 

  

 
Budget 

Intäkter:  Kostnader:  

Försäljning  Arvoden  

Övriga bidrag  Lokalhyra  

Övriga intäkter  Resor och logi  

  Marknadsföring  

  Övriga kostnader  

    

Summa intäkter:  Summa kostnader:  

Produktionsstöd som söks: 
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