ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
Observera
Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.
Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.
Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter
inte försvinner om ni loggas ut.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i
fälten, även om bilaga bifogas.
Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är
korrekta innan ni börjar fylla i er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan när ni
loggat in - INTE i denna ansökan.
ANSÖKAN AVSER
Ange namn på den verksamhet/organisation/institution som ansökan avser.
VERKSAMHETEN
Ange bland annat konstområde, det belopp (i kronor) ni söker i bidrag från Kulturrådet samt eventuellt arrangörsbidrag innevarande
år. Här ställs fem fritextfrågor om verksamheten. Observera att ett maximalt antal tecken kan skrivas i respektive fält, fler än det
angivna antalet tecken kan ej sparas.
UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET INNEVARANDE OCH KOMMANDE ÅR
Ange bland annat huvudsaklig målgrupp och antal planerade arrangemang både efter målgrupp och efter geografisk spridning.
Arrangemang avser konserter med yrkesverksamma musiker.
EKONOMISK KALKYL
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Det är viktigt att ansökan omfattar hela
verksamheten och har en rimlig budget som bygger på flera finansiärer. "Summa intäkter och "Summa kostnader" ska vara lika
stora. Ange samtliga belopp i kronor.
OBLIGATORISK BILAGA
Verksamhetsplan ska bifogas senast vid sista ansökningsdag (en komplett ansökan består av både fullständig ansökningsblankett
och verksamhetsplan).
För att bifoga filer digitalt till klickar ni på "Bifoga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är längre
används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.
Bilagor kan även skickas via e-post till: kulturradet@kulturradet.se eller via post till: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53
Stockholm. Om ni kompletterar via e-post eller post, glöm då inte att ange det ärendenummer ni får i retur när ni skickat in ansökan.

Så skickar ni in ansökningsblanketten
På sista sidan finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in er ansökan väljer ni
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att ni kan spara er ifyllda ansökan genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka
på "OK". Sparad ansökan hämtas upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan när ni har loggat in. För att avbryta
ansökan väljs "Avbryt" och sedan "OK".
När ni har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Ni måste gå igenom alla tre stegen för att er ansökan ska
skickas in korrekt. I steg 3 får ni ert ärendenummer. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret förrän ni fått den bekräftelsen. I
steg 3 skickas även ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för ansökan med ärendenummer och er ansökan
i PDF-format.
Vid tekniska frågor, kontakta support@kulturradet.se eller tel: 08-519 264 01.
För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.
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ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida.

UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se Anvisningar för ansökan.
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Föreningen Levande Musik

857203-4489

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse

Annan...

Postadress, box

c/o Övre Buråsliden 5
Postnummer

Postort

412 64

GÖTEBORG

Telefonnummer (växel)

* Kommun i vilken organisationen/
institutionen har sitt säte

Län

031-7085602

Göteborg

Västra Götalands län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbadress

voiceredovisning@gmail.com

www.levandemusik.org
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen
har bankgiro-/ eller plusgirokonto

Bankgiro

Ange om organisationen/institutionen är
momsregistrerad eller inte

Ja

Plusgiro

42 75 80-6

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare (förnamn och efternamn)

Firmatecknares funktion

Lars Pehrson/ Anna Svensdotter, var för sig

Kassör/Ordförande

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN
* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

Levande Musik
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Anna Svensdotter

anna@levandemusik.org

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0706-535912

0706-535912

✘

* Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘

* Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud, för sökanden försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets hemsida.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

VERKSAMHETEN

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Ev. arrangörsbidrag från Kulturrådet innevarande år, kronor
(om bidrag ej sökts/beviljats innevarande år, ange värde noll (0))

* Söker bidrag från Kulturrådet, kronor

370.000,00

150.000

* Ange konstnärlig idé, syfte och mål för den planerade verksamheten. Det är obligatoriskt att bifoga en verksamhetsplan
(se Anvisningar till ansökan på sidan 1). (Max 1500 tecken, fler kan ej sparas)

Levande Musik (förkortat som LM) är en förening som verkar för den nutida
konstmusiken i Göteborg. Vi arbetar långsiktigt efter en uttalad strategi att bygga ett
klimat för den nutida konstmusikens integration i vår stads kulturliv. Musiken är tidlös
samtidigt som den fångar upp samtidsandan och moderna strömningar. Den är i många
stycken en fristad, en enklav i ett allt hastigare och allt mer krävande samhällsklimat.
LM är en förening med stor genrebredd och öppenhet inom sitt område; nutida
konstmusik. Konserterna rör sig genom ett brett spektra: från fritt improviserad musik,
via improviserad musik där musikerna utgått från noterat material, till noterad nyskriven
musik. Även när det gäller konsertformen arbetar styrelsen för att nå nya vägar och
presentationsmöjligheter av musiken, utan att tappa greppet om traditionen. LM vill i sitt
program göra detta tydligt genom att blanda mer traditionella konserter med nyare
konsertformer, och ibland för oss helt oprövade vägar.
Målet för föreningen är, som nämndes ovan, att skapa ett klimat för den nutida
konstmusiken och att integrera i den Göteborgs kulturliv. I det ingår även att hålla detta
klimat levande dvs: att ständigt vara vaksam och öppen för det nya och innovativa och
att lyfta fram samtida projekt med ett starkt fokus på integritet och kvalitet.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

VERKSAMHETEN fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Beskriv huvudsaklig målgrupp för verksamheten. Beskriv på vilket sätt ni beaktar att människor har olika förutsättningar och
möjligheter att ta del av verksamheten. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

LM är en förening som är öppen för alla. Det syns på vår publik som sträcker sig över
de flesta så kallade målgruppsgränser både vad det gäller etnicitet, ålder, kön och
samhällsklass - något vi är mycket stolta över och värnar om att bevara. Vi försöker
därför finnas tillgängliga i och genom så många kanaler som möjligt, bl.a. genom vår
Facebooksida som i skrivande stund har 2308 vänner. Dessutom har vi vår hemsida,
regelbundna utskick med både snigelpost och mail till medlemmar, annonser, affischer,
kalendarier mm. Med detta sagt, kan vi ändå påpeka att vårt långsiktiga arbete
framförallt riktas mot ungdomarna. Vi vill visa dem på alternativ och ge kulturell moteld i
dagens media- och informationsbrus. Därför har LM bl.a. gratis inträde för ungdomar
under 20 år, samt arbetar kontinuerligt med pedagogiska projekt riktade till
skolungdomar i olika åldrar.
* Beskriv möjligheter till delaktighet och eget skapande för målgruppen. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

LMs konserter är öppna forum för reflektion och diskussion, och vid samtliga konserttillfällen
ges publiken utrymme och möjlighet till samtal med både artister och företrädare från LMs
styrelse - en möjlighet som också tas tillvara på av både publik och artister/styrelse. Vad
gäller vår speciella inriktning mot barn och ungdom så har vi, förutom föregående beskrivna
satsning på gratiskonserter för skolungdomar, även skolprojekt där elever får möta
professionella musiker/ tonsättare och arbeta med improvisationsövningar/ musikskapande.
LM har under hösten 2013 tillsammans med RANK och GEIGER genomfört ett projekt med
ljudkonstnären Kaffe Matthews och violinisten George Kentros ljudinstallation ”Vitula
Physicata”: en fiolkropp i jätteformat som publiken sitter eller ligger på, och får uppleva det
stråkmusiker upplever när de spelar på sitt instrument. Upplevelsen görs i två uppsättningar;
dels som en ungdomssatsning för skolor men även som en konsert/installation öppen för
allmänheten.
* Beskriv er organisation ur ett jämställdhetsperspektiv gällande organisation, repertoar/verksamhet och publik samt hur ni planerar
att arbeta för att uppnå jämställdhet inom dessa områden nästkommande år. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

LMs styrelse består idag av 8 personer. Det är för tillfället en övervikt på den kvinnliga sidan
(5kvinnor/3män) varav ordförandeposten innehas av en kvinna. 3/8 styrelsemedlemmar har
utländsk bakgrund – något som inte bara ökat vår medvetenhet kring mångfald utan också
gett oss internationella kontakter. Även åldersspridningen i styrelsen är mycket god. LM
strävar efter i att i alla led uppnå ett jämställdhetsperspektiv och är mycket medvetna i denna
fråga som idag handlar om så mycket mer än manligt/kvinnligt. Detta avspeglas även i vårt
konsertprogram där det är stor spridning på våra artister både vad det gäller
ålder/kön/etnicitet. Vi uppmärksammar framstående, etablerade konstnärer såväl som vi
arbetar för att lyfta fram nya förmågor. Detta medvetna arbete har som tidigare påpekats
redan visat avtryck ibland vår publik. Vi jobbar självklart vidare på att både utveckla vårt
arbete men ser stolt på att vår förenings starka och tydliga strategier hittills lett oss långt i det
jämställda arbetet.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

VERKSAMHETEN fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Beskriv kortfattat er och era samarbetspartners insatser/rollfördelningar vid angivna samarbeten inkludera internationella
samarbetspartners (om det är för få tecken går det bra att fortsätta beskrivningen av dessa i bifogad verksamhetsplan). (Max
1500 tecken, fler kan ej sparas)

LM har goda kontakter och samarbeten både lokalt, regionalt och internationellt. Några
högaktuella exempel är: Magnet 2013; en festival på 10års-jubilerande Vara
Konserthus, där LM tillsammans med Geiger deltagit i både planering och konstnärlig
ledning för festivalen. En av konserterna under Magnet 2013 har utvecklats till ett
projekt som kommit att involvera även GSO och HSM, där alla parter delar upp
ansvarsområderna mellan sig (löner, teknik, resor, transporter, logi och
marknadsföring).
Genom arrangörsnätverket RANK samarbetar LM med arrangörskollegor över hela
landet. Detta ökar möjligheterna för att få fler internationella akter att komma till
Göteborg, och bidrar till en spridning av våra lokala förmågor ut i landet. Vid dessa
samarbeten delar LM och RANK på ansvarsområdet.
Vi ser stora fördelar med dessa samarrangemang och arbetar också för att våra projekt
skall leva vidare; antingen i nya samarbeten eller för att etablera långsiktiga projekt.
Med andra arrangörer i Göteborg, främst Geiger, för vi en frekvent dialog om
programläggning och kalendarium, och genomför ett par samarrangemang per år.

* Beskriv era marknadsföringsinsatser och publikarbete. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas)

LM ser ständigt över sin marknadsföring och försöker hålla sig uppdaterade kring både
nya och väletablerade sätt att nå såväl ny som gammal publik. Vi har en hemsida som
hålls efter och stadigt uppdateras med information, även regelbundna medlemsutskick i
form av mail, fysiska säsongsprogram som skickas ut via snigelpost, och affischering,
flyers och annonser. Vi har inför våra senaste arrangemang blivit uppmärksammade av
GP, och även i lokalradion vilket har genererat flera nya medlemmar och intresserad
publik. LM jobbar tillsammans med Geiger för en fast scen för den nutida musiken i
Gbg, där arbetet med förankringen hos kommunen nu ser ut att kunna leda till resultat.
Den fasta scenen skulle husera konserter, workshops, Artist in residence, permanenta
utställningar mm mm, och skulle utveckla LMs möjligheter att nå ut till ny publik samt
den nya publikens direkta delaktighet i våra projekt.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

VERKSAMHETEN fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Beskriv kortfattat de avtal/överenskommelser som kommer att användas för anlitade musiker/grupper. (Om dessa är
muntliga eller skriftliga och vad som ingår i avtalet/överenskommelsen.). (Max 500 tecken, fler kan ej sparas)

LMs standardmodell för avtal är att artisterna får ett arvode enl. överenskommelse,
resor, logi och en middag i samband med konsertkvällen. Avtalen görs antingen
skriftligt via mail eller via muntlig överenskommelse.

* Beskriv kortfattat den tekniska standarden gällande ljud och ljus samt övrig teknisk utrustning vid era evenemang. (Max 500
tecken, fler kan ej sparas)

Den tekniska standarden varierar stort på våra konserter då LM inte har tillgång till en fast
scen, artisterna själva meddelar sina tekniska behov, och vi ställer upp med utrustning efter
bästa förmåga. ”Vitula Physicata”-projektet innebär tillgång till stor lokal, 16 högtalare med
särskild kvalitet, ljudtekniker mm. Andra artister kan ha andra behov, vad gäller elektronisk
utrustning, belysning mm. Vi som förening har alltid artisternas önskemål som utgångspunkt
och är därför ytterst flexibla vad gäller vår tekniska standard.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Ange huvudsaklig målgrupp
0-12 år

13-18 år

19-25 år

26 år -

* Riktar sig någon del av verksamheten till målgruppen barn och unga (0-18år)?
* Hur stor andel av verksamheten riktar sig
till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

25

% Kommentar

Ja

Nej

4 av 15 akter 2013

* Ange antal planerade arrangemang per målgrupp
0-12 år

0
varav för
förskola och/
eller skola

2

Totalt antal planerade
arrangemang efter målgrupp

26 år -

19-25 år

13-18 år

2

7

11

(Summering sker automatiskt)

varav för skola

0

4

* Ange den geografiska spridningen för de ovan angivna planerade arrangemangen (antal per område).
Observera att summan "Totalt antal planerade arrangemang efter målgrupp" ska stämma överens med summan "Totalt antal
planerade arrangemang efter geografisk spridning".
Med geografisk spridning avses:
Lokalt: verksamhet som huvudsakligen genomförs inom en enskild kommun.
Regionalt: Verksamhet som huvudsakligen genomförs inom flera kommuner inom ett län eller en region, eller ett samarbete mellan
ett begränsat antal län eller regioner.
Nationellt: Verksamhet som inte är knutet till en ort eller region utan riktar sig till hela eller stora delar av landet.
Internationellt: Verksamhet vars syfte är utbyte av kulturella/konstnärliga erfarenheter med minst ett annat land eller vars syfte är att
sprida svensk kultur utomlands.
Ange kommun, län eller land där verksamheten
huvudsakligen bedrivs

Antal
Lokalt

8

Ange kommun

Göteborg

Regionalt

2

Ange län

Västra Götalands län

Nationellt

0

Internationellt

1

Ange land

Australien

Totalt antal
planerade
arrangemang
efter geografisk
spridning
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN INNEVARANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över arrangemang innevarande år (hittills genomförda samt planerade)
Här finns plats för uppgifter om 88 arrangemang. Det är obligatoriskt att ange uppgifter om minst ett arrangemang. Om
verksamheten omfattar fler än 88 arrangemang ska en lista bifogas över resterande som ska vara uppställd efter nedanstående
rubriker. (Se Anvisningar till ansökan)
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

2013-09-17

Anharad/Dimitra/Axel/Henrik

2

2

4

2013-10-19

Magnet Festival Sonanza

5

8

13

2013-10-19

Magnet Festival 2 Ullén

3

2013-10-20

Sonanza och Gageego

5

2013-11-15

Andreas Ekelöf/Mats Persson

2

2013-11-16

Mimitabu

5

5

10

2013-10-14

Vitula Physicata

1

1

2

2013-10-14

Vitula Physicata

1

1

2

2013-10-15

Vitula Physicata

1

1

2

2013-10-15

Vitula Physicata

1

1

2

2013-05-03

Lägenhetskonserter

1

3

4

2013-12-13

Luciakonsert

4

2

6

2013-02-21

Improvised Compositions

1

3

4

2013-03-26

The New Songs

2

2

4

2013-04-21

Nymphea-Näckros-Musikaliskt Måleri

4

1

5

2013-05-31

Klingande Karta

6

3

9

3
8

13
2

0
0
0
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN INNEVARANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över arrangemang innevarande år (hittills genomförda samt planerade) fortsättning
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN INNEVARANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över arrangemang innevarande år (hittills genomförda samt planerade) fortsättning
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN INNEVARANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över arrangemang innevarande år (hittills genomförda samt planerade) fortsättning
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET KOMMANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över planerade arrangemang kommande år (det år ansökan avser)
Här finns plats för uppgifter om 91 arrangemang. Det är obligatoriskt att ange uppgifter om minst ett arrangemang. Om
verksamheten omfattar fler än 91 arrangemang ska en lista bifogas över resterande som ska vara uppställd efter nedanstående
rubriker. (Se Anvisningar till ansökan)
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

2014-01-13

Magda Mayas

3

0

3

2014-02-14

Opposites Attract

2

2

4

2014-03-10

Sirenfestival

5

5

10

2014-04-21

ISCM konsert

3

2

5

2014-05-20

Lägenhetskonsert

2

3

5

2014-08-20

Killing the Houses Killing the Tree

1

6

7

2014-09-17

Rank akt 1

2

4

6

2014-10-14

Rank akt 2

5

3

8

2014-11-18

Rank akt 3

3

2

5

2014-12-09

Ek/Janson/Svensdotter

2

1

3

2014-05-01

Lägenhetskonsert

2

2

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A162
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET KOMMANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över planerade arrangemang kommande år (det år ansökan avser) fortsättning
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A162

13/19

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET KOMMANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över planerade arrangemang kommande år (det år ansökan avser) fortsättning
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A162

14/19

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET KOMMANDE ÅR

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Sammanställning över planerade arrangemang kommande år (det år ansökan avser) fortsättning
* Antal medlemmar i gruppen
* Datum

* Grupp/artist

antal kvinnor

antal män

Totalt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A162
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

UPPGIFTER OM PLANERAD VERKSAMHET fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Genomsnittligt belopp, inklusive sociala avgifter, vid
gagesättning, kronor

* Lägsta belopp per musiker, inklusive sociala avgifter, vid
gagesättning; även fakturabelopp (kronor)

5.000

3.000

Vilka principer och/eller ungefärliga belopp används vid gagesättning (Max 500 tecken, fler kan ej sparas)

LMs standardgage är 5000:- inkl soc + resa, hotell, mat, alltså nära Symfs tariffer för
lägsta gagenivå för en ensemble på 3-4 musiker. Med tanke på vår budget är det vad vi
kan erbjuda just nu, fast vi önskar att vi kunde höja till avtalsenliga gager även för duos
och solister. Vid vissa konserter, som krävande solokonserter eller efterfrågade
internationella artister kan gaget bli högre. Ibland, t.ex om en enskild insats är mycket
kort, kan ett lägre gage förekomma.

* Organisationens styrelse
* Namn

* Funktion

* Kön

* Födelseår

Anna Svensdotter

Ordförande

Kvinna

Man

1964

Elsbeth Berg

Vice ordförande

Kvinna

Man

1954

Linda Olah

Sektreterare

Kvinna

Man

1988

Finn Loxbo

Ledamot

Kvinna

Man

1981

Lina Järnegard

Ledamot

Kvinna

Man

1979

Johan Jutterström

Adj. Ledamot

Kvinna

Man

1987

Lei Feng Johansson

Ledamot

Kvinna

Man

1971

Hardi Kurda

Ledamot

Kvinna

Man

1982

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

A162
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

EKONOMISK KALKYL

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna. Det är viktigt att ansökan omfattar hela verksamheten och har en rimlig
budget som bygger på flera finansiärer. Redovisa belopp från samtliga finansiärer och även de egna intäkterna. "Summa intäkter"
och "Summa kostnader" ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i hela kronor.
* INTÄKTER Budget för kommande år (det år ansökan avser)
Finansiär/delpost
* Bidrag från Kulturrådet

Status

Kronor

370.000

(Beloppet hämtas automatiskt från "Söker
bidrag från Kulturrådet" på sidan 3.)

* Övrigt bidrag från
Kulturrådet

Ange status...

0

* Övrigt statligt bidrag

Ange status...

0

* Övrigt statligt bidrag

Ange status...

0

* Bidrag från
landsting/region

Ange status...

0

* Bidrag från kommun

Ska sökas/sökt

* EU-bidrag

Ange status...

370.000
0
7.000

* Biljettintäkter/gage
* Bidrag från sponsorer

0

* Bidrag från donatorer

0

* Övriga bidrag

Ange status...

0

* Övriga bidrag

Ange status...

0

* Övriga intäkter

medelmsavg

5.000
0

* Övriga intäkter

752.000

* Summa intäkter (automatisk summering)
* INTÄKTER Preliminärt utfall för innevarande år
Kronor

150.000

* Bidrag från Kulturrådet
* Bidrag från
landsting/region

Till Magnetfestivalen fr. VGR

250.000

* Bidrag från kommun

6.000

* Biljettintäkter/gage
* Övriga bidrag/intäkter

Medlemsavg/Räntor/Framtidens K

* Summa intäkter (automatisk summering)
A162

115.000

170.000
691.000
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

EKONOMISK KALKYL fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* KOSTNADER Budget för kommande år (det år ansökan avser)
Kostnadspost

Kronor

* Lönekostnader och
arvoden (administration)

(inklusive sociala avgifter; även faktura)

250.000

* Gager för artister/
musikgrupper

(inklusive sociala avgifter; även faktura)

300.000

* Resor, traktamenten,
hotell för artister/grupper

70.000

* Lokalkostnader

70.000

* Marknadsföring

30.000

* Övriga kostnader

32.000

* Övriga kostnader

0

* Övriga kostnader

0

* Övriga kostnader

0

* Övriga kostnader

0
752.000

* Summa kostnader (automatisk summering)

* KOSTNADER Preliminärt utfall för innevarande år

Kronor

* Lönekostnader och
arvoden (administration)

(inklusive sociala avgifter; även faktura)

102.000

* Artistgager

(inklusive sociala avgifter; även faktura)

390.000

* Resor, traktamenten

60.200

* Lokalkostnader

25.000

* Marknadsföring

27.200

* Övriga kostnader

86.600

* Summa kostnader (automatisk summering)

A162

691.000
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Föreningen Levande Musik

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga skickas in.
* Disponeras fast lokal för arrangemangen?

Ja

Nej

Övriga upplysningar gällande ansökan (Max 500 tecken, fler kan ej sparas)

Den bifogade verksamhetsplanen är en något reviderad version av den som lämnades
till Göteborgs Stad i juni i år. Ändringarna som gjorts gäller endast genomförda och
planerade konserter, då vissa datum och akter ändrats/kommit till sedan dess.

På Kulturrådets hemsida specificeras den information Kulturrådet behöver för att bedöma ansökan. Här vill vi att du anger formen på
samtliga bilagor som bifogas ansökan, oavsett vi begärt dem eller inte. Detta underlättar vår möjlighet att behålla kopplingen mellan
ansökan och bilagorna.
* Jag avser att komplettera ansökan med:
- digital/-a bilaga/-or

Ja

Nej

- bilaga/-or som inlämnas/skickas till Kulturrådet

Ja

Nej

Bilagorna som inlämnas/skickas inkommer på följande media:
CD/DVD
Papper
Ytterligare media

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När ansökan sparas tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.
När ansökan skickas in startar steg 1 av 3. I steg 3 får ni ert ärendenummer på skärmen. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret
förrän ni fått den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett bekräftelsemail till inloggad kontaktperson med ärendenummer, ansökan i
PDF-format och eventuella digitala bilagor.
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