Redovisning till Stim
FESTIVAL ELLER ANDRA
EVENEMANG MED FLERA
ARTISTUPPTRÄDANDEN
Kundnummer

Redovisning avseende tillställning

Redovisningen avser tiden

Namn, anordnare (avtalspart)

Organinsations-/personnummer

Adress
Namn, uppgiftslämnare

Postnummer
Telefon, dagtid (även riktnummer)

Webbplats

Ort
Mobiltelefon

E-post

Fakturaadress (om annan än ovan)

Priser och villkor finns att ladda ned på www.stim.se/livemusik

ENTRÉBELAGDA EVENEMANG (inkluderar även inspelad bakgrundsmusik)
Flerdagarsbiljetter. Redovisa varje prisklass för sig.

Datum då biljetten gäller

Biljettpris exkl moms

Antal sålda biljetter

Endagsbiljetter (specificera per dag) och konserter/artistuppträdanden med separat
entré. Redovisa varje prisklass för sig (fribiljetter/gästlista redovisas med entrépris 0)
Datum då biljetten gäller

Biljettpris exkl moms

Antal sålda biljetter

Lokaler/scener som avses

ANDRA ANORDNARE

Om det i samband med evenemanget anordnas musikevenemang med annan huvudanordnare ska detta
framgå i den information som skickas till Stim. Uppge även namn och adress till dessa anordnare.
Fullständigt program med information om scener, tider och vilka artister som framträtt ska bifogas redovisningen.

ENTRÉFRIA EVENEMANG
Redovisning av musikframträdanden utan entré sker antingen enligt a) eller b).

a) Redovisa antalet lyssnare per programpunkt med musik. Med lyssnare åsyftas de besökare som
är närvarande för att lyssna på musiken/titta på framträdandet.
Alla programpunkter med musikinnehåll redovisas, t ex artistframträdanden, diskotek,
barnprogram, dansuppvisningar och modevisningar.
Datum

Antal lyssnare

Lokal/scen

Artist/grupp

b) Redovisning av totala antalet besökare som per dag vistats inom festivalområdet
(oavsett om de tagit del av uppträdandena eller inte)
Datum
Totala antalet personer som besökt festivalområdet

INSPELAD BAKGRUNDSMUSIK (entréfritt)
Redovisning av de dagar då inspelad bakgrundsmusik använts inom festivalområdet
t ex i serveringstält, karuseller/tivoli, marknadsmiljö eller hos knallar.
Datum
Totala antalet personer som besökt festivalområdet

ANDRA ANORDNARE

Om det i samband med evenemanget anordnas musikevenemang med annan huvudanordnare ska detta framgå
i den information som skickas till Stim. Uppge även namn och adress till dessa anordnare.
Fullständigt program med information om scener, tider och vilka artister som framträtt ska bifogas
redovisningen.
Sänd redovisning och programblad/programhäfte till:
STIM, Kundservice
Box 17092
104 62 Stockholm
E-post: kundservice@stim.se
Fax: 08-783 95 35

