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MUSIKRAPPORT 
Levande Musik 

 
 
Artist  Speldatum  Spelställe Ort 
     

 
 
 

Anordnare 

Namn Biljettpris Antal Besökare 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 

E-post 

 
Artistens Adress 
Kontaktperson E-post 

Gata Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 

 
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 
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B) Ifall samma repertoar har framförts vid flera tillfällen 
   

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

adress och telefon 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
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 
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