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Kostnadsställe  Verksamhet Intäkt  Utgift  

Föreningen  Föreningen skall öka medlemsantalet. Vi 
skall delta på Regionens träffar och utbuds- 
och sättningskonferenser.Årsmöte med 
kulturprogram. Höst och vårträff för publiken. 
Vi skall delta på Teaterdagar och arrangera 
Anbud Live direktsändning på Bio Borgen. 
Annonsering i press. Hålla aktuell hemsida 
och producera reklammaterial för bio och 
bildskärm. Föreningen ska delta i 
kulturdebatten inom kommunen och Region 
Skåne  

18 000  70 000  

Barn och familje-
teatern  

Föreställningar för små barn skall visas på 
Pulsen i samarbete med Kulturförvaltningen 
och Osby Konsertförening. Minst två 
föreställningar på hösten och två på våren.  

7 000  55 000  

Skolteatern  Engagera skolteatergrupp med personal som 
representerar alla skolor och spår. 
Grundskolan årskurs 2-9 skall ha möjlighet 
att få besöka en teaterföreställning under 
året. Gymnasieskolan skall ha tillgång till 
offentliga föreställningar.  

0  160 000  

Ungdomsteatern  Samarbete med fritidsgården Pulsen för att 
arrangera minst en föreställning för unga.  

5 000  30 000  

Vuxenteatern  Föreningen skall arrangera minst tre 
föreställningar på hösten och tre 
föreställningar på våren som vänder sig till 
vuxna. Teater Borgens stora scen är 
huvudscen för vuxenteatern.  

160 000  275 000  

Småplats- 
produktioner  

I samarbete med föreningar i Visseltofta, 
Killeberg och Lönsboda vill vi arrangera 
mindre föreställningar som går in på de 
lokaler som bjuds på småorterna. Två 
föreställningar.  

16 000  35 000  

Teaterresor  Under året arrangeras två teaterresor. Hela 
kostnaden skall tas ut av resenärerna om 
resan är fullbokad.  

60 000  60 000  

Kultur i vården Föreningen skall i samarbete med 
enhetschefer i kommunen arrangera 
föreställning för boende på äldreboende med 
fokus på de som inte har möjlighet att ta sig 
till teatern. Om möjligt en föreställning per ort. 

0 50 000 

 Bidrag från Region Skåne m.fl 150 000 0 
 Bidrag Osby kommun 309 000 0 
 Sponsring 10 000  

Summa: 735 000 735 000 


