
 
 
 

Stockholm 2014-02-06 
 
 

Kurs för biografföreståndare 
 
 
 

Datum: 
Kursomgång 1: 25-26 februari samt 28-29 april FULLTECKNAD 
Kursomgång 2: 10-11 mars samt 12-13 maj 
Sista anmälningsdag omgång 2: 21 februari 

 
Plats:  
Tellus Bio & Café i Stockholm  
Adress: Vattenledningsvägen 46, 126 33 Midsommarkransen (cirka 20 min från T-centralen) 
 

Deltagaravgifter: 
Ordinarie: 7 000 kronor 
Stipendium kategori 1*: 5 000 kronor 
Stipendium kategori 2*: 3 500 kronor 
Verksam inom Stockholms län genom Kulturkraft Stockholm **: 0 kronor 
* Mer om stipendier nedan ** Mer om Kulturkraft Stockholm nedan 
Max 20 deltagare, först till kvarn gäller vid anmälan 
 
I deltagaravgiften ingår 4 dagars kurs, 4 luncher, fika, och material.  
Tillkommer gör kostnader för eventuell resa och logi vilket bokas och bekostas av varje 
deltagare själv.  
Deltagaravgift över 3 500 delas upp på 2 delar varav del 1 skall betalas senast 1 vecka före 
kursstart och del 2 efter sista kurstillfället. Anmälan är bindande. 
 
För tips på boende se www.trivago.se där det bland annat går att bo på gångavstånd från 
Tellus Bio på Attache hotel med priser från 565 kronor/natt eller andra boenden i city. 
 

Om stipendierna	  	  
Om du vill delta i Kurs för Biografföreståndare men du eller din arbetsgivare inte har 
utrymme för att betala ordinarie avgift kan du ansöka om stipendium vilket ger reducerad 
avgift med upp till 50 %. Du ansöker i samband med din anmälan på vår hemsida och får 
svar inom 5 arbetsdagar.  
Vår målsättning är att kunna erbjuda samtliga sökanden stipendier men vi ber dig att kort 
beskriva er verksamhet och motivera varför du önskar ta del av stipendiet och betala 
reducerad avgift.  



Biografcentralen har medfinansiering som visningsorganisation från Svenska Filminstitutet 
och varken denna kurs eller övrig verksamhet drivs i vinstsyfte.	  
	  
* Stipendium kategori 1  
5 stipendier á 2 000 kronor 
Kan sökas av personal på icke-vinstdrivande verksamheter med begränsade resurser för 
fortbildning av personal, oavsett huvudman. Öppet för samtliga gröna och röda biografer 
och prioritet ges till biografer som är med i Biografcentralens nätverk (läs mer om vårt 
nätverk och välkommen att gå med: http://www.biografcentralen.se/om-oss/ga-med-i-
biografcentralens-natverk/) 
 
* Stipendium kategori 2 
5 stipendier á 3 500 kronor 
Kan sökas av personal på ideella verksamheter med mycket begränsade resurser för 
fortbildning av personal. Endast för gröna biografer och prioritet ges till biografer som är 
med i Biografcentralens nätverk (läs mer om vårt nätverk och välkommen att gå med: 
http://www.biografcentralen.se/om-oss/ga-med-i-biografcentralens-natverk/) 
 
 

Kulturkraft Stockholm  
10 platser 
Denna kurs ingår i Kulturkraft Stockholms utbud där verksamma inom Stockholms län 
deltar i fortbildningar med full kostnadstäckning. 
För att ta del av denna 100%-iga rabatt på 7 000 kronor behöver du samtidigt som du 
anmäler dig på Biografcentralens hemsida även anmäla dig på 	  
http://www.kulturkraftstockholm.se/f23-b-verksamhetsutveckling-och-marknadsforing-
for-biografdrift/  
Om din arbetsplats inte sedan tidigare är registrerad hos Kulturkraft Stockholm väljer du 
”ANNAT” längst ner i rullisten ”Arbetsplats” och specificerar i kommentarsfältet vilken 
verksamhet du tillhör.  
Det finns ett antal platser av så kallade ”deltagaranställningar” där verksamheter som 
tidigare inte varit registrerade hos Kulturkraft Stockholm kan anmäla sig. Mer info om detta 
finner du på deras hemsida.     
 
 
Biografcentralen kan också tipsa dig om annan hjälp med finansiering från exempelvis 
kommun eller region – kontakta oss gärna! 
 
Välkommen med din anmälan på www.biografcentralen.se senast 21 februari. 
 
Jens Lanestrand, verksamhetsledare 
08-515 140 30 och 0761 – 99 33 80 
Följ Biografcentralen på Facebook och @biografcentralen på Instagram! 
 
 
 
 


