Läs igenom bifogad INFORMATION innan
Ni fyller i blanketten

ANSÖKAN OM
DRAMATIKERSTÖD
Datum

Skriv tydligt!

……………
Uppgifterna databearbetas

Sveriges författarfond
DRAMATIKERRÅDET
Box 6243
102 34 STOCKHOLM

Sökande
Teaterns namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Ortsadress

E-post

Kontaktperson

Telefon

Dramatikerns namn

Personnummer

Utdelningsadress

E-post

Ortsadress

Telefon

1. Sökt belopp
Ange ett alternativ. Beloppen gäller för 2019 (se informationsblad).



Pjäs över 90 minuter. Stöd söks med 147 560 kr.
(För del av arvode till ovan angiven dramatiker)

Vid beviljat stöd betalar teatern som lägst ett sammanlagt arvode om 221 340 kr: en tredjedel (lägst 73 780 kr) betalas vid
beställning av manus, en tredjedel senast vid leverans av manus, samt en tredjedel senast då premiär ägt rum.



Pjäs 60 till 90 minuter. Stöd söks med 122 900 kr.
(För del av arvode till ovan angiven dramatiker)

Vid beviljat stöd betalar teatern som lägst ett sammanlagt arvode om 184 350 kr: en tredjedel (lägst 61 450 kr) betalas vid
beställning av manus, en tredjedel senast vid leverans av manus, samt en tredjedel senast då premiär ägt rum.



Pjäs under 60 minuter. Stöd söks med 98 720 kr.
(För del av arvode till ovan angiven dramatiker)

Vid beviljat stöd betalar teatern som lägst ett sammanlagt arvode om 148 080 kr: en tredjedel (lägst 49 360 kr) betalas vid
beställning av manus, en tredjedel senast vid leverans av manus, samt en tredjedel senast då premiär ägt rum.

Postadress: Box 6243, 102 34 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 82

Telefon: 08-440 45 50

webbplats: www.svff.se
e-post: svff@svff.se

2. Uppgifter om manus och uppsättning
Beskrivning av manus och uppsättning: innehåll, form, tidsplan, genomförande etc.
a) Kort sammanfattande beskrivning:
Titel (arbetsnamn):
.……………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………..
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………..
.……………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………..
.…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………..
.……………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………..
.…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………..
.………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………..

Planerad tidpunkt för premiär:

b) Utförlig beskrivning. Lämnas på separat A4-papper (max. tre sidor).

3. Uppgifter om nyckelpersoner i uppsättningen
För dramatiker/manusförfattare anges alltid samlad produktion av uppförda verk. Övriga uppgifter kan avse
konstnärlig ledare, regissör, producent m.m. Lämnas på separat A4-papper (max. tre sidor).

4. Övrig finansiering
Tänkt finansiering för uppsättningen i sin helhet. Ange bidrag som sökts/erhållits eller kommer att sökas från
annat håll. Lämnas på separat A4-papper (max. en sida).

5. Av teatern uppsatt nyskriven svensk dramatik de senaste tre åren
Förteckning lämnas på separat A4-papper.

Underskrifter
…………………………………………………….
För teatern (firmatecknare)

………………………………………………….
Dramatiker

…………………………………………………….
Namnförtydligande

………………………………………………….
Namnförtydligande

