
Checklista
Festival

Vid anordnande av festival eller annat 
evenemang med flera artistframträdanden

Före festivalen

Under festivalen

Efter festivalen

 ✓ Har huvudanordnaren för festivalen livelicens? Om inte, skaffa enkelt på stim.se  

 ✓ Skriv in i kontrakt alt informera medverkande svenska populärmusikartister att de ska 
registrera sina låtlistor till Stim på stim.se/minasidor  

 ✓ Skriv in i kontrakt alt informera medverkande utländska artister att du behöver en 
låtlista från dem. 

 ✓ Förbered medverkande i konstmusikkonserter om att lämna in repertoarförteckning. 

 ✓ Samla in låtlistor från medverkande utländska artister. Det finns en rapportblankett på 
engelska som kan användas. 

 ✓ Samla in programblad/repertoarinformation om ni haft konsert med konstmusik.  

 ✓ Påminn medverkande svenska populärmusikartister om att de ska rapportera in sin 
låtlista via stim.se/minasidor så att låtskrivarna kan få sin ersättning. 

 ✓ Skicka in redovisning (fakturaunderlag) till Stim inom 14 dagar. Använd avsedd blan-
kett.  

 ✓ Gratisevenemang kan redovisas på två sätt, välj mellan: A) Redovisa totalt antal 
besökare för hela evenemanget. B) Redovisa varje artistframträdande som separat 
konsert med antal aktiva lyssnare per konsert.   

 ✓ Bifoga alltid ett spelschema tillsammans med redovisning där alla artistframträdan-
den är angivna. 

 ✓ Om betalningsansvaret för någon eller några scener under evenemanget ligger på en 
annan anordnare ska Stim informeras om vem som ansvarar för vad.   
 
För att kunna fördela pengarna till rätt musikskapare behöver Stim “musikrapporter” 

 ✓ Namn och kontaktuppgift till de svenska populärmusikartisterna så att Stim kan följa 
upp att de har rapporterat sina låtlistor själva.  

 ✓ Programblad/repertoarinformation avseende konstmusikkonserter; symfoniorkester-
musik, kammarmusik, elektroakustisk musik.  

 ✓ Låtlistor från medverkande utändska artister. Om du missat någon, kontakta artist 
eller agent och begär en i efterhand.  
 
Missa ej att skicka in! Utebliven musikrapport kan innebära en extra avgift. 
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På Stims webbplats finns priser, villkor, information om redovisning och mycket 
mer för dig som anordnar livemusik.


