
Ansökan


Till Region Örebro och Ljusnarsbergs kommun!


Då Corona-pandemin förändrat alla förutsättningar för kulturevenemang i Sverige, har Opera på 
Skäret blivit tvungna att flytta fram årets operaföreställningar av Turandot till sommaren 2021.

Så fort regeringen bestämde att man inte fick ha offentliga sammankomster för mer än femtio 
personer, stoppade vi vår biljettförsäljning. Eftersom vår verksamhet till 70% finansieras av 
biljettintäkter kan Opera på Skäret omöjligt överleva utan hjälp från våra finansiärer.


Vi och våra samverkansparter vill att Opera på Skäret skall vara en bestående del av regionens 
kulturutbud så har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att skära ned kostnaderna under detta 
krisår. Personalen är korttids-permitterad till 60% och övriga fasta kostnader dras ned till ett 
minimum. Vi i har tagit fram en kraftigt nedbantat kostnadsbudget för överlevnad 2020.


Dock är det det viktigt att Operahuset, restaurangen och området runt omkring inte står tomt och 
övergivet. Det är också viktigt att vi kan behålla vår personal och den kompetens vi byggt upp.


Vi har redan gjort stora investeringar i föreställningen av Turandot. Det konstnärliga konceptet, 
scenografi och kostymtillverkning har redan genomförts till stor del. Marknadsföring , layout, 
försäljningskostnader och investeringar i körrepettitioner och solistrekrytering.


Våra privata finansiärer har lovat att kvarstå med sina bidrag. Vi räknar med statliga medel till 
personalpermitteringen och eventuellt hyreskostnader, Det saknas dock fortfarande medel för att 
undvika en konkurs, vilket inte skulle gagna någon. 


Konsten och kulturen är en viktig källa till glädje för många människor. Opera på Skäret har fått 
många bevis på uppskattning från vår publik i denna svåra tid. En del efterskänker sin redan 
betalda biljett för att vi skall komma igen 2021. Det är med tacksamhet vi ser att så många vill 
komma till vår kommun och region för att uppleva storslagen Operakonst vid Ljusnarens strand. 

För operapubliken är Opera på Skäret synonymt med hög kvalité. Det är både rörande och 
inspirerande! Intresset har aldrig varit större än nu, det märktes när biljetterna släpptes och på de 
reaktioner som kommit efter beslutet om framflyttning. 


 

Vi ansöker om ett tillskott på 1,2 mkr för 2020!




 


BUDGET (Coronakris) 2020
Intäkter

Föreställningsintäkter 0
Samarbetspartners 1400
Offentligt stöd 2366
Tillväxtvärket/perm. 800
AF bidrag personal 510
Hyresbidrag/statl. ??? 200
Adolf Lindgrens sKL ??? 200
Total 5476

Kostnader
Prod.kostn.personal 758
Prod.kostn teknik,transp. 155
Marknadsföring 370
Lokalkostnader 1150
Personalkostnader 3292
Övriga externa kostn. 685
Finansiella poster 155
Avskrivningar 125

6690
Ber. Resultat −1214


