
Redovisning till Stim 
TEATER, MONOLOG- OCH 

STÅUPPFÖRESTÄLLNINGAR, 
FÖRELÄSNINGAR 

 Kundnummer 

Redovisning avseende Redovisningen avser tiden 

Namn, anordnare (avtalspart) Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Namn, uppgiftslämnare Telefon, dagtid (även riktnummer) Mobiltelefon

E-post Webbplats 

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

Om musiken till föreställningen är specialskriven eller om det inte är någon musik alls betalas ingen avgift till Stim. I övriga fall 
rapporteras det fullständiga musikinnehållet på separat blankett (ett ex bifogas). 

Egna produktioner 

Musikinnehåll (kryssa i en ruta) Föreställningens namn Antal 
föreställningar 

Antal
besökare 
per 

föreställning

Antal
minuter 
musik per 
föreställning

Kryssa för live
eller inspelad musik

Musiken 
rapporteras 
på 
separat 
blankett

Endast 
special- 
skriven 
musik

Ingen 
musik 

Live Inspelad 

Kopiering, överföring eller lagring av musik på t ex cd eller andra 
media för uppspelning vid föreställning. 

Antal exemplar 



Gästproduktioner 

Föreställningens namn Lokal och ort 
för framförandet

Speldatum 
(första och 
sista datum)

Producentens namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress

 Musikdramatiska föreställningar 
Föreställningar där musiken är kopplad till ett sceniskt dramatiskt framförande (t ex musikal, opera, balett, bygdespel, kyrkospel).  
För dessa föreställningar betalas inte avgift till Stim eftersom avgiften normalt förhandlas direkt med upphovsmannen eller dennes 
förläggare. 

Föreställningens namn Datum Lokal och ort Typ av föreställning  
(t ex musikal eller opera)

   Har era lokaler varit uthyrda eller utlånade till andra anordnare för eller  tillställningar, exempelvis konsert, revy eller liknande? 

Datum Typ av tillställning Anordnarens namn och adress Telefon, e-post 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Sänd redovisningen till: 

STIM, Kundservice 
Box 17092, 104 62 STOCKHOLM 
E-post: kundservice@stim.se, 
Fax: 08-783 95 35



 

 
 

Musikrapport 
TEATER, MONOLOG- OCH 

STÅUPPFÖRESTÄLLNINGAR, 
FÖRELÄSNINGAR 

 
 
 
 
 
 

Föreställningens 
namn Verkets titel Speldatum 

(första och 
 sista datum) 

Kompositör/textförfattare eller  
bearbetare med tillstånd.  

(Ange artist om kompositören är okänd) 
Verkets 
längd 

(minuter) 

Antal 
framföranden 

per  
föreställning 
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