Anmälan om kulturarrangemang
Kryssa i typ av kulturprogram:
Föreläsning

Sång/musik

Teater/dramatisk framställning

Utställning

Dans

Litteraturprogram

Tvärkulturellt

Film/foto/bild

Konst/konsthantverk

Programrubrik:
Datum:
Klockslag:
Lokal/plats:
Förening/medarrangör:
Namn, persnr, adress och telefon på föreläsaren/underhållaren/konstnären el liknande:

Ev bruttolön/ersättning:
Kontonummer inkl clearingnummer:
Obs! Eventuella ersättningar måste göras upp med ABF innan kulturarrangemanget

Uppgiftlämnarens namn:
Adress:

Telefon:

Epost:
Efter arrangemanget rapporteras totala publikantalet och antal kvinnor till ABF Västra Hälsingland.
ABF Västra Hälsingland
Nygatan 8 82142 BOLLNÄS
Telefon:0278-174 30
E-post:info.vastra-halsingland@abf.se

KULTURPROGRAM
Med kulturprogram avses föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk
framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för
publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar
till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram som
rapporteras för statsbidrag pågår i minst 30 minuter.
Den lokala ABF-avdelningens roll som anordnare ska tydligt framgå vid inbjudan
(ex. annonser, flygblad, hemsidor mm) till och vid genomförandet av varje
kulturprogram. ABF kan naturligtvis samverka med medlemsorganisationer,
lokala och regionala kulturinstitutioner och andra samarbetspartners men
program som rapporteras som underlag för statsbidrag har den lokala ABFavdelningen alltid ansvar för.
Vid varje kulturprogram ska det finnas en företrädare för studieförbundet
eller av denne utsedd person närvarande. Denne ansvarar för programmets
genomförande och rapportering.
Ett kulturprogram kan innehålla flera inslag med olika medverkande. Ett
sammanhållet program som vänder sig till samma publik redovisas som ett
program även om det finns flera medverkande eller fler kulturformer i det.
För att redovisas som olika arrangemang under samma dag ska programmen
vara tydligt avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och
annonserade som olika program och inte i efterhand styckas upp i delar.
Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett
visningstidens längd. Föreläsningar och/eller guidade visningar/turer i samband
med en utställning är separata arrangemang och ska då rapporteras som detta och
inte som utställning.
Har du frågor kontakta ditt lokala ABF kontor.

