SMALL VILLAGE
Augusti 2017

Bästa riksteaterarrangörer och samarbetspartners i Kalmar län!

Small Village Theatre
Från att ha börjat som ett projekt i Kalmar län är nu Small Village en del av Riksteatern Kalmar läns
permanenta verksamhet. Genom subventioner vill vi uppmuntra er till att arrangera mer scenkonst på alla
fantastiska scener som finns utanför kommunens huvudort. Det kan vara Bygdegårdar, IOGT – NTOlokaler, intresseföreningar i byar, idrottsföreningslokaler m.m. Låt fantasin flöda i jakten på nya
samarbetspartners som är engagerade för bygden och dess samlingslokaler.

Samarbete!
Teaterföreningen i samarbete med lokal-ägande förening/lokalhållare kan vara bästa förutsättningen för
ett lyckat arrangemang. Grundtanken är att riksteaterföreningen står för gage och annonskostnad och
den lokal-ägande föreningen står för lokal och lokal marknadsföring. Eventuell vinst görs upp mellan de
samverkande arrangörerna, hur den ska fördelas utifrån kostnader mm.

Målsättning
Vårt mål är två föreställningar per säsong i varje kommun. En förutsättning för att kunna erhålla Small
Villagestöd är att man arrangerar i en lokal som ligger utanför huvudorten i kommunen. Här har vi infört
ett undantag för de minsta kommunerna där huvudorten i en kommun med färre än 10 000 invånare
klassas som Small villige oavsett vilken scen som används. Genom subventionerna hoppas vi att ni känner
er tryggare i att arrangera på landsbygden.

Urval och utbud
I mån av tid samarbetar jag med Föreningsgruppen för att ta fram tips och specialdealar för passande
föreställningar. Producenter är ofta intresserade av att paketera sina föreställningar med ”allt inkluderat” till
ett enhetsgage där resor och hotell ska ingå. De är också ofta villiga att diskutera rabatter i de fall de kan
samla era bokningar till en period. Hör av er om ni vill ha stöd i detta. Huvudregeln är annars att ni själva
har kontakten med producenten och kontaktar mig för kännedom.

Fakta och förutsättningar


En Riksteaterförening måste vara med i samarbetet för att erhålla subventionen.



Lokalen ska vara belägen utanför kommunens centralort/centrum, de små kommunerna med
färre än 10 000 invånare undantagna.



Max två föreställningar per kommun och säsong är garanterade för subvention och i detta fall är
subventionen max 4000 kronor.



Subventionen söker ni på särskild blankett, gärna via mail.



Subventionen gäller normalt ca 25% av gage, max 4000 kronor.

Lycka till med arrangemangen!
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