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Lule Stass - ansökan om bidrag för sommarteater 2009
Lule Stass har påbörjat ett förnyelsearbete. De fortsätter med de etablerade
traditionerna Julkalendern, Sommarteatern och turnéverksamhet i länets
skolor. Samtidigt vill de prova nya vägar för att höja den konstnärliga
kvalitén, dra till sig nya krafter, hitta en ny publik och skapa nya typer av
evenemang i Luleå. De planerar att på sikt även ta itu med skärgårdsteater,
isteater och babyteater.
I sommar avser de att sätta upp Shakespears ”En midsommarnattsdröm” på
Gültzauudden mellan den 3-26 juli. Det kommer att bli en högklassig och
underhållande familjeföreställning från 7 år och uppåt.
Ensemblen är klar och kommer att bli en mycket kompetent sammansättning
av professionella och amatörer. Skådespelarna kommer från Norr- och
Västerbottensteatern, Ersnäsrevyn samt scenskoleeleverna som de gärna vill
lyfta fram.
Scenografin är också klar, den blir mycket enkel och effektiv. Ett förberedande
möte med Tekniska förvaltningen har producenten också haft. Nu finns ett
färdigt koncept som är helt redo att genomföras om de hittar ett rimligt
upplägg av finansieringen.
De uppskattar den totala kostnaden till 770 000 kr. Med 18 föreställningar, 400
åskådarplatser och ett biljettpris på 150 kr så blir föreställningen självbärande
på en 72%-ig beläggning. Detta är ingen orimlig siffra vid gynnsamt väder.
Men sommarteater är ett risktagande. Lule Stass kan inte själva bära denna
risk.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kulturnämnden

2009-04-22

35

36

Kulturnämndens arbetsutskott

2009-04-08

35

21

Budget
Kostnader
Manus, översättningsrättigheter 409 kr x 18 förest
Arvode-regi, 2 mån x 20 000 kr + arbetsg avg
Arvode-scenografi/5 000 kr + arbetsg avg
Scenografi material
Lön-skådespelare/snittlön 20 000 kr/mån
Lön-scenelever/snittlön 17 000 kr/mån
Lön-Ersnäsamatörerna 1 000 kr x 7 st
Lön-musiker/snittlön 20 000 kr/mån
Lön-tekniker/snittlön 20 000 kr/mån
Övr repkostnader
Marknadsföring
Scenbygge
Lön/producent + overhead 46 000 kr/mån
Summa totalt
Beräknade biljettintäkter
Biljettintäkter/18 förest x 400 pl x 150 kr
Break even

100% belä
75% belä
72% belä
60% belä
50% belä

7 362 kr
44 084 kr
5 511 kr
15 000 kr
262 840 kr
223 410 kr
7 000 kr
39 426 kr
26 284 kr
30 000 kr
6 000 kr
16 000 kr
92 000 kr
774 917 kr

1 080 000
810 000
777 600
640 000
540 000

+305 083
+35 083
+-0
-134 917
-234 917

Finansiärer
Luleå kulturförvaltning
Utvecklingskontoret
Nll
Statens kulturråd
Övrig sponsring
Kulturförvaltningens förslag till beslut
- Kulturnämnden räknar på en minsta beläggning på 60% och tillstyrker
därför 35 000 kr i förlusttäckning. Vid en beläggning på mer än break even,
dvs 777 600 kr görs en avräkning mot kulturnämnden.
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Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- enligt förvaltningens förslag.
__________
Kulturnämndens beslut
- Kulturnämnden räknar på en minsta beläggning på 60% och tillstyrker
därför 35 000 kr i förlusttäckning. Vid en beläggning på mer än break even,
dvs 777 600 kr görs en avräkning mot kulturnämnden.
__________
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