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MUSIKRAPPORT 
Kör 

 
 
Körens namn  Speldatum  Spelställe Ort 
     

 
 
 

Anordnare 
Namn Biljettpris Antal Besökare 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 

E-post 

 
Körens adress 
Kontaktperson E-post 

Gata Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 

 
Tillhör   

Sveriges Körförbund UNGIKÖR Annat, nämligen: 
 
Repertoar 

Musikverkets titel Kompositör/textförfattare 
och/eller bearbetare med tillstånd 

Speltid 
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Musikverkets titel Kompositör/textförfattare 
och/eller bearbetare med tillstånd 

Speltid 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   



 

MR-kör. En spelning per rapport                                                                                                            Attestera rapportens riktighet på blad 3 

3 (3) 

 
 

1 Kategori – välj en framträdandemiljö 
K = konsertmiljö (konserthus, teater, skolaula etc),  

mässa eller utställning, festival, utomhusarrangemang  
av olika slag, sång- eller musikgudstjänst 

D = krog/serveringsmiljö, danstillställning, diskotek,  
  föreningsträff 
O = omsorgsspelning (barn-, sjuk- eller äldreomsorg) 
S = skolkonsert (på schemalagd skoltid) 
I = idrottsevengemang 
DK = danskurs 
R = revy eller cabaréföreställning 
T = teaterpjäs 

2 Entrépris 

Ange entrépriset 
J = (ja) entré men priset är okänt 
N = (nej) ingen/fri entré 
 

Rapporten skickas till: 
STIM, Box 17092, SE-104 62 Stockholm 

E-post: musikrapport@stim.se 

 

 
 

Underskrift (för ifyllda uppgifters riktighet ansvarar undertecknad) 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

B) Ifall samma repertoar har framförts vid flera tillfällen 

 Körens alla offentliga framträdanden under perioden rapporteras här. Till offentliga framträdanden räknas i detta sammanhang: 

- Alla framträdanden där vem som helst kan komma och lyssna (med eller utan éntreavgift) 
 

- Framträdanden inom äldreomsorg och sjukomsorg (Kommun, Landsting eller privat enttreprenör kan vara ansvarig) 

- Framträdanden i olika föreningssammanhang (till exempel pensionärsträffar anordnade av pensionärsföreningar) 

- Framträdanden i kyrkliga sammanhang (dock ej vid ren gudstjänst enligt kyrkohandboken). Om församlingen själva rapporterar 
repertoaren behöver inte kören också göra det. 

  
 
 

Datum Kate-
gori1 Ställe och ort Entrepris2 Lokal anordnare (t ex förening eller bolag), 

adress och telefon 
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