
Man ansöker till MCV som soloartist eller grupp med aktuellt ”konsert-program”. Om programmet väljs in i 
föreningen, blir alla medverkande i det ansökande programmet medlemmar i MCV. Undantag från detta kan 
göras av föreningens styrelse.

När din/er ansökan är inskickad, lämnas den över till MCV:s referensgrupp. Referensgruppen består av 
personer som bedömer konstnärlig kvalitet och jämför ansökan mot de kriterier som finns för medlemskap. 
Sedan referensgruppen uttalat sig om ansökan, är det styrelsen som enligt föreningens stadgar beslutar om 
inval av nya medlemmar. Besked om inval sker så snart som möjligt, dock senast två månader efter det att 
ansökan lämnats in.

Förmedlingsavgiften är 350 kr/program och år. Avgiften betalas när man fått besked om att man är antagen.

Undertecknaren garanterar att alla personer som deltar i denna ansökan godkänner att lämnade uppgifter 
används i MCV:s verksamhet, det vill säga registrering i MCV:s medlemsregister och publicering på www.
mcv.se.

BESKRIVNING/INFORMATION 
som, vid medlemskap, kommer att publiceras på www.mcv.se

Följande ska bifogas denna ansökan:

• Film (vimeo, youtube eller mp4 klipp)
Provet ska levereras via webbtjänst ( www.sprend.com eller www.wetransfer.com etc, ej komprimerade filer 
mp4) och inte via E-post. Länkar exempelvis youtube går bra att e-posta.

• Programpresentation
ca 200 ord. e-postas till mcv@mcv.se

• Foto
Pressbild. Högupplöst bild l med minimikraven 300dpi/1.5 MB. Ange fotografens namn. Bilden måste vara 
godkänd för publicering av fotografen.

• Aktuella websidor
(egen hemsida, facebook m.m.)

Hur länge har gruppen/artisten funnits? nystartat   mindre än 3 år
mer än 3 år

Grupp/Artistnamn:
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Ansökan om medlemskap och förmedling i MCV
Barn & Unga



Hur ofta uppträder gruppen/artisten vid tiden för ansökan?

Antal medverkande:

Föreställningar per dag:

PROGRAMFORM 
information som används av bokare/förmedlare

Hur framförs programmet?

Har gruppen/artisten egen PA-anläggning?

Gruppen/artisten deklarerar som:

Är någon av medlemmarna i programmet fast anställd musiker vid någon institution?

flera set med paus endast ett set konsert

ja nej behöver ej PA

fysisk person bolag/förening

dans

ja nej om ja, hur många?

annat:

Aktuella websidor (egen hemsida, facebook m.m.):
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KONTAKTINFORMATION

Kontaktperson vid bokning 
(informationen publiceras på www.mcv.se)

Eventuell annan förmedlare/bokare
(informationen publiceras på www.mcv.se)

Namn: Kontaktperson:

Instrument: Företag:

Postadress: Postadress:

Födelseår: Websida:

Telefon: Telefon:

E-post: E-post:

Adress: Adress:
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EKONOMI

Kostnad första arrangemanget:

Kostnad, paket:

Resor ingår/tillkommer:

Traktamente ingår/tillkommer:

Lärarhandledning ingår:

Övrigt om kostnader:

Byggtid:

Rivtid:

Bredd på scen:

Djup på scen:

Ljud:

Bärhjälp behövs:

Övriga lokalkrav:

KRAV PÅ LOKAL



Namn: Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Instrument: Instrument:

Instrument:

Instrument:

Instrument:

Instrument:

Postadress: Postadress:

Postadress:

Postadress:

Postadress:

Postadress:

Födelseår: Födelseår:

Födelseår:

Födelseår:

Födelseår:

Födelseår:

Telefon: Telefon:

Telefon:

Telefon:

Telefon:

Telefon:

E-post: E-post:

E-post:

E-post:

E-post:

E-post:

Adress: Adress:

Adress:

Adress:

Adress:

Adress:

Övriga medlemmar
Om ni är fler medlemmar än 7, maila informationen till lars@mcv.se

ÖVRIG INFORMATION
Annat som kan vara av intresse kring programmet och gruppen/artisten mailas till lars@mcv.se.

PROGRAMANSVAR
Enligt MCV:s stadgar är varje grupp/artist själv juridiskt, konstnärligt och ideologiskt ansvarig för sin produktion.

Ort och datum Kontaktperson (underskift)
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MCV-
Sticky Note
Skriv gärna under digitalt. För att göra detta i Adobe Reader: 1. Klicka på "View" i Menyn2. Klicka på "Fill & Sign"3. Klicka på "Place Signature" i högerfältet3. Klicka i "Draw my signature"4. Skriv din signatur i fältet med din datormus5. Klicka på "Accept"6. Placera din signatur på raden för "Kontaktperson (underskrift)
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