BOKNING av scenkonst för barn och unga i Kalmar län
Riksteatern Kalmar län (hädan efter benämnt RKL) arbetar med alla barn och ungas rätt att
komma i kontakt med professionell scenkonst. Varje termin förser RKL kommunerna i Kalmar län
med ett subventionerat scenkonstutbud av ca 25-30 föreställningar fördelat över målgrupperna 3-19
år. För att arrangören ska kunna ta del av subventionen förutsätts att vissa riktlinjer följs, läs
”Riktlinjer för subvention av scenkonst för barn och unga i Kalmar län”, samt att följande
åtaganden tas av arrangör, producent och RKL.

Vid bokning och köp av subventionerad scenkonst förmedlad av Riksteatern Kalmar län skall:

Arrangören (kommun/skola)
- inkomma med bokning innan utsatt sista beställningsdatum
- skicka in bokning av föreställning genom anvisad bokningsblankett
- kommunicera direkt med producent angående praktiska detaljer som lokal, tekniska krav,
tider, datum mm
- skicka ut elevbrev från producent till respektive skola
- rapportera in publikstatistik i slutet av varje termin genom anvisad blankett

Producenten
- kommunicera direkt med arrangör angående praktiska detaljer som lokal, tekniska krav, tider,
datum mm
- skriva kontrakt med arrangör/kommun avseende kostnader, lokal, speldatum mm
- skicka kopia på kontraktet till RKL
- meddela RKL om logibehov; antal rum, önskad logiort (om annan än spelort) och datum
- skriva elevbrev och skicka till RKL inför besök i länet

Riksteatern Kalmar län
- samla in kommunernas bokningar och meddela respektive producent
- skriva kontrakt med arrangör/kommun angående subvention
- betala ut överenskommen subvention till arrangör (bekräftelse skickas till arrangör)
- boka och bekosta producentens logi
- vidarebefordra elevbrev från producent till respektive kommun för distribution till aktuella
skolor och klasser
-

finnas tillgänglig för arrangör och producent vid behov av hjälp och för frågor kring bokning
och arrangerande av scenkonstföreställning i Kalmar län

Har ni frågor kring bokningsförfarandet eller annat är ni välkomna att höra av er till Riksteatern Kalmar
län. I första hand Verksamhetsutvecklare för barn och unga. Ni är också välkomna att lämna era
önskemål eller synpunkter på kommande urval av föreställningar till utbudet.
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