
Till entrévärd vid 150 kr inträde
Alla måste bli medlemmar. (Ingen medlemsrabatt på inträdet.)

Entré Medlemskap

Vuxen 150 kr 50 kr
RFoD-medlem 130 kr 50 kr
Ungdom (max 25 år) / Student 75 kr 50 kr
Barn (max 12 år) / medhjälpare Gratis Behövs inte
Kl 2130–2230: 75 kr entré. Efter kl 2230: fri entré och medlemskap ej nödvändigt.

Fri entré och inget krav på 
medlemskap gäller för:

 Barn (12 år eller yngre).
 Person som lämnar in fribiljett.
 Bokad artist med kontrakt.
 Person på artistens gästlista. Artister har 

rätt till en gäst per person. Be artisterna 
om listan i början av kvällen.

 Förbokade medverkande av alla sorter 
(nyckelman, kafé/entré/garderob/städning,
stugledare, dansstugemusiker, intro- och 
pausspelmän).

 Ej förbokade arbetare 
(kafé/entré/garderob/städning). Detta 
gäller endast om nyckelmannen faktiskt 
söker arbetare och man hjälper till ungefär
lika mycket som de förbokade arbetarna.

 Person som enbart går på dans-, vis- eller 
spelstuga på övervåningen och inte går in
i hallen i kafédelen. Även personer som 
går på danskurs eller Tillsammans-
gruppen. Om dessa går in till konserten 
får de betala som vanligt.

Fri entré men krav på medlemskap:
Styrelsen, valberedningen och internrevisorn.

Max antal besökare: 150 personer
Inklusive alla arbetare, kursdeltagare, artister osv. 
Av brandsäkerhetsskäl.

Medlemskap
De som inte har årets medlemskort och inte står i 
medlemsregistret MED KRYSS måste bli 
medlemmar. De som står med i registret men inte 
har kryss är inte medlemmar i år och behöver bli 
medlemmar.

 Be dem fylla i namn, adress, telefon, e-
post. (e-post och telefon är inte 
obligatoriskt)

 Ta betalt, 50 kr, och ge dem 
medlemskortet. Be dem skriva namn och 
signatur på medlemskortet.

Vad innebär medlemskap?
 Obligatoriskt då vi bokat artist
 Man får programbladet utskickat
 Man ger ett mycket värdefullt stöd till vår 

ideella förening

Vad använder vi uppgifterna till?
 E-post: eventuella meddelanden om stora 

ändringar i programmet och liknande. 
Mellan 0 och 5 mail per termin. Vill man 
inte bli kontaktad per e-post kan man 
skriva det när man blir medlem.

 Adress: utskick av program en gång per 
termin.

Danskursdeltagare
Danskursdeltagare har 50% rabatt på entrén. Om 
en danskurs hålls i stora salen, så kan de få gå in 
på kursen utan att betala. Efter kursen måste de 
då antingen gå hem eller betala för att se 
konserten. Kursledarna har koll på detta och 
känner deltagarna, så vi litar på att de inte fuskar.


