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REDOVISNING av bidrag inom kulturområdet 

SKICKAS TILL: 
Region Värmland 
Kulturavdelningen
651 82 Karlstad 

Typ av projekt 

Scenkonstproduktion Kulturprojekt Kulturarrangemang Ungdomspengar 

Organisation 
Namn Organisationsnummer Organisationsform 

Postadress Kontaktperson Telefon 

Postnummer och -ort Mobil 

Webbadress E-postadress 

Projekt/arrangemang/produktion 
Namn Region Värmlands ärendenummer (se beslut om bidrag) 

Dnr KBN/ 
Projektperiod Spelperiod/utställningsperiod/konferens eller liknande, datum och ort Beviljat bidrag från Region Värmland 

- kr 

Redovisning 

Fyll i uppgifterna under 1, 2 eller 3. 

Titel 

1. Scenkonstproduktion
Antal medverkande i produktionen Antal föreställningar Antal olika spelplatser 

Antal besökare/publik Därav barn och ungdomar (upp till 19 år) 

Projekt 

2. Projekt
Totalt antal deltagare Därav barn och ungdomar (upp till 19 år) 
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3. Arrangemang
Antal föreställningar eller motsvarande Totalt antal besökare Därav barn och ungdomar (upp till 19 år) 

Spelplatser (ange kommun eller ort) 



Sida 3 (5) 

REDOVISNING av bidrag inom kulturområdet 

Region Värmland 

Postadress  
Kulturavdelningen
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Telefon 010-831 50 00 vx Orgnr 232100-0156 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 1, 2020-06-18 

Resultat/Utvärdering 
(Om utrymmet inte räcker till kan separat dokument med kommentarer bifogas.) 

Instruktion 
 Med projekt avses nedan både projekt, scenkonstproduktioner och arrangemang. 

Beskriv projektets genomförande och resultat. Ange måluppfyllelse och effekter i jämförelse med ansökan. Beskriv både det som 
blev lyckat och det som inte blev som ni hade planerat. Beskriv era erfarenheter, lärdomar och slutsatser. 

Beskriv hur projektet bidragit till mångfald, jämställdhet och hållbar utveckling. Ange om möjligt hur projektet bidragit till ökad tillgång 
till kultur för barn och ungdom samt personer med nedsatt funktionsförmåga. 

Beskriv också hur ni marknadsfört och informerat om projektet. Bifoga gärna affischer, programblad eller andra trycksaker. 

Resultat/utvärdering 
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KOSTNADER
Budget Utfall 

Egen personal (löner och sociala avgifter) 

Extern personal 

Lokalkostnader 

Resor, transporter och frakt 

Logi 

Marknadsföring 

Material 

Summa kostnader 

 

FINANSIERING
OBS! Ange alla finansiärer Budget Utfall 

Region Värmland 

kommun 

kommun 

kommun 

Statens kulturråd 

Entréavgifter 

Deltagaravgifter 

Egen ekonomisk insats 

Summa finansiering 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
(Om utrymmet inte räcker till kan separat dokument med kommentarer bifogas.) 

Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i redovisningen är riktiga.  
Information om hur Region Värmland behandlar personuppgifter finns på regionvarmland.se. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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