
Budsjett 
For produksjon av ……………………… av revy-/teaterlaget ……………………………

Utarbeidet av Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) for Scenefolk.no

INNTEKTER Antall Sum Budsjett Kommentarer

Frifond teater -40 000
Voksenopplæringsmidler -20 000 Midler fra for eksempel Studieforbundet kultur og tradisjon

Kommunen -10 000
Sponsorer -10 000
Egne midler -10 000 Revy-/teaterlagets egenkapital/sparekonto. Er det satt av noe fra 

forrige forestilling?
Billettinntekter 100 100 -10 000 Beregn hvor mange billetter man realistisk tror man kommer til å 

selge.

TOTALE INNTEKTER -100 000

UTGIFTER Antall Sum Budsjett Kommentarer

Honorarer:
Instruktør 1 20 000 20 000 Her er det beregnet en profesjonell instruktør som tar oppdrag for 

en amatørproduksjon i et visst antall uker. Avtal honorar i god tid 
og lag gode kontrakter. 

Produsent 1 20 000 20 000 Her er det beregnet en profesjonell produsent som tar oppdrag for 
en amatørproduksjon i et visst antall uker. Avtal honorar i god tid 
og lag gode kontrakter. 

Tekniker 1 10 000 10 000 Her er det beregnet en profesjonell tekniker som tar oppdrag for 
en amatørproduksjon i en viss periode. Avtal honorar i god tid og 
lag gode kontrakter. 

Sum honorar 50 000

Annet
PR 5 000 Markedsføring trenger ikke være å bruke masse penger på plakat 

og flyers. Lag en markedsføringsplan, bruk sosiale media bevisst 
og husk at personlig kontakt med enkeltpersoner er den beste -og 
billigste- markedsføringa. 

Materiell/kost/mask 10 000 Kommer an på hvor mange aktører dere er. I snitt kan det være en 
idé å beregne mellom kr. 500-1000,- per rollefigur.

Øvingslokaler 5 000 Enkelte kommuner tilbyr gratis øvingslokale; sjekk med din 
kommune!

Spillelokaler 10 000 Et kulturhus koster mer enn et grendehus. Vær realistisk i 
budsjettet og sjekk om teknikk / tekniker er medregnet i prisen. 

Leie teknisk utstyr 10 000 Spør leverandøren og få et realistisk tall.

Bevertning øvingspauser 8 000 Mat gjør konsentrasjonen bedre, så sett av en passende sum her.

Uforutsette utgifter 2 000 Det dukker alltid opp noe uventet, og da er det viktig å ha litt 
slingringsmonn i budsjettet.

Sum annet 50 000

Totale utgifter 100 000


