Til teaterlag og revyer i kommunen

Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende teater- og kulturorganisasjon og er partipolitisk, religiøst og
språklig nøytral. Forbundet er Norges største på amatørteater med 17 000 medlemmer i 180 teatergrupper, revylag,
ungdomslag, skolerevyer, danseverksteder, filmverksteder og kor. Frilynt har 14 ansatte med hovedkvarter i Sandefjord.
Frilynt skal være best på medlemspleie, tilskuddsordninger, kompetanse, tjenester og medlemstilbud. Les mer på frilynt.no
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SØK STØTTE TIL TEATER OG REVY!
Frilynt Norge er opptatt av at alle teatergrupper, revylag og skolerevyer i hele landet skal nyte godt av
det som finnes av fordeler og støtteordninger. Her kommer en oversikt over nyheter og
medlemsfordeler det er kjekt å få med seg i høst.
Frilynt Norge er landets største teaterorganisasjon. Hele 200 000 publikummere besøker teater- og
revyproduksjonene hos våre medlemmer hvert år. Teatergruppene i Frilynt står for mer enn 300
produksjoner og 1000 forestillinger lokalt – og aktiviserer over 20 000 aktive amatørteaterfolk fra
nord til sør.
SØK FRIFOND INNEN 15. OKTOBER
Vi gleder oss til å dele ut 2,2 millioner kroner til barne- og ungdomsteater, musikaler, skolerevyer
og mange andre flotte kultur- og fritidsaktiviteter for unge under 26 år. Søk innen 15. oktober via
www.frilynt.no.
SØK INSTRUKTØRSTØTTE
Medlemmene i Frilynt Norge ruver allerede på toppen av læringsstatistikken i 2018! Over 3 millioner i
instruktørstøtte kan bli resultatet hvis teatergruppene og revylaga gjennomfører produksjonene som
innmeldt! Har dere husket å søke? Ta kontakt med oss eller se www.frilynt.no. Vi hjelper dere!
20 % PÅ TEATERSMINKE OG PARYKKER
Alle medlemsgrupper og medlemmene i gruppa får minst 20 % rabatt på alt av teatersminke og
parykker. Nå tar vi også inn hundrevis av kostymer og andre spesialeffekter. Klikk deg inn på
www.KostMask.no. Ta kontakt for å få rabattkode for medlemmer.
LÅN TEATERFOLKA VÅRE
«Lån Teaterfolka Våre» har blitt en hit! Gratis «hjemme-hos-kurs» i scenografi, kostyme, teatersminke,
revytekst, produksjonsledelse, økonomistyring, PR –og miniforedraget «Bli et folketeater». Du
inviterer – vi inspirerer! Perfekt kortkurs en ettermiddag og kveld for de frivillige i
produksjonsapparatet. Det er stor pågang i perioder, så vær ute i god tid med forespørsel (kr 1000 i
reiseavgift). Mer informasjon og bookingskjema finner du på www.frilynt.no
GRATIS FORSIKRING
Alle betalende medlemmer opp til 70 år i våre lag er dekket av forsikringsordningen Frilynt har hos
Gjensidige. Medlemsgruppene har også ansvarsforsikring hos oss. Forsikringen spanderes av Frilynt
Norge. Les mer om forsikringen på www.frilynt.no.
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