
Mini Musicals  
Allmänna villkor 2021 
Smofa, Skaraborgs musikal- och filmakademi EK, benämns nedan “Smofa”


1. ANSÖKAN 

1.1.Tävlingen riktar sig till författare och kompositörer i alla åldersklasser, oavsett kön.


1.2.Vi tar bara emot originalmanus på engelska eller svenska.


1.3.Ansökningen ska ske via mejl till info@minimusicals.net. 


1.3.1.En fullständig ansökning innehåller:


1.3.1.1. Ett fullständigt manus som innehåller regianvisningar och karaktär-
beskrivningar (DIN A4, 11pt, endast PDF). Krav till manus är


1.3.1.1.1.Inspelningstid av slutresultatet får inte vara längre än 5 minuter.


1.3.1.1.2.Karaktärer ska inte har mer än 2 roller till “hon" och 2 roller till “han“ (eller 
max 4 roller till hen).


1.3.1.1.3.Topic av tävlingen är “Ensam på jorden“ och ska utspela sig någon gång 
mellan årtalen 1910-1970. 


1.3.1.2. En inspelning av musiken (full producerad eller enkel inspelning, format: wav, 
mp3, wma, aac eller ogg). OBS! Ni måste inte skicka in professionell 
producerade musik. Det gäller att juryn får ett första intryck.


1.3.1.3. Ett undertecknat samtycke att du accepterar de allmänna villkor och 
förutsättningar till tävlingen (PDF-filen ligger på vår hemsida eller begär 
dokumentet via mejl info@minimusicals.net).


1.4.Alla deltagare bekräftar med sina signatur att ha rätten och äga rättigheter till 
upphovsrätten och framföranderätten (original text och original musik). En adaption av 
musik och/ eller texter som är tillgänglig enligt svensk och europeisk lag är möjligt. Texter 
eller musik som inte ägs av deltagande författare/ kompositörer får inte delta tävlingen.


1.5.Alla deltagare bekräftar att deras texter och/ eller musik som lämnades in till tävlingen har 
inte redan blivit framfört eller publicerad. Texterna och/ eller musik ska inte vara del av en 
produktion som ska bli framförd i en annan föreställning och/ eller film. Alla deltagare 
bekräftar att Smofa får upphovsrätten och framföranderätten till deras manus (text och 
musik) oavsett om de vinner. Innehållet får inte vara belastade av tredje mans rättigheter 
eller icke uppenbart ogrundade krav från tredje man.


1.6.Tidsbegränsningen för att skicka in alla dokument är 30 april 2021 kl 24:00.


2. UTVAL AV VINNARE 

2.1.Efter sista dagen av mottagandet väljer en jury (som bestäms av Smofa) ut vinnaren.


2.1.1.Smofa behåller sig rätten att inte utnämna någon vinnare eller att utnämna fler än en 
vinnare (se också punkt 8). Vinnaren får 10 000 SEK och vinnarens original manus ska 
bli inspelad som film producerad av Smofa - Skaraborgs Musikal- och Filmakademi. 
Samtliga upphovs- och framföranderätter överföras till Smofa. Med utbetalningen av 
vinsten är alla monetära anspråk för samtliga rätter inkluderande upphovs- och 
framföranderätten för film och musikal kompenserad. Inga ytterligare pretentioner, 
arvoden och andra liknande utbetalningar tillkommer.
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3. PRODUKTION AV VINNARENS MINI MUSCIAL FILM 

3.1.Smofa står för filminspelningen.


3.2.Smofa förbehåller sig rätten att i samråd med upphovspersonen redigera insänt material.


3.3.Utval av ensemblen och konstnärliga teamet för filminspelningen sker genom Smofa.


3.4.Smofa bestämmer när produktionen ska ske och när det ska filmas.


3.5.Smofa bestämmer om orkestreringen av musiken och hur musiken ska inspelas.


3.6.Författare och/ eller kompositörer får delta repetitioner eller/ och inspelningen men får inte 
medbestämmanderätt till filminspelningen. Smofa står inte för resekostnader och/ eller 
boende.


3.7.Smofa står för efterbearbetning.


4. VISNINGEN AV VINNARENS MINI MUSICAL FILM 

4.1.Smofa visar filmen när den är färdig producerad. Smofa innehar fulla rättigheter för 
publicering av Mini Musical filmen. Det gäller också online.


4.2.Smofa får även rätten att visa Mini Musical filmen på festivaler och liknande uppträdanden.


4.3.Smofa publiceras författarens/ kompositörens namn. Det gäller också pressmeddelande.


4.4.För eventuella inkomster gäller punkt 2.


5. GARANTI 

5.1.Alla deltagare bekräftar att de har genomfört text- och musikarbete själv.


6. Personuppgifter 

6.1.Smofa - Skaraborgs Musikal- och Filmakademi kommer inte att dela dina personuppgifter 
med andra utan ditt godkännande.


7. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

7.1.Med reservation för eventuella ändringar.


7.2.Ändringar behöver att vara i skriftlig form.


7.3.Ett beslut om ändring av allmänna villkor fattas av Smofa.


7.4.Smofas styrelse har sitt säte i Karlsborgs Kommun, Västra Götalands län. Det gäller 
Sveriges lag. Eventuellt tvistemål reds ut av Skaraborgs tingsrätt.


8. FORCE MAJEURE 

8.1.Force majeure är i normalfall exceptionella och icke förutsebara händelser, som ligger 
bortom avtalsparternas kontroll och förhindrar parterna att fullgöra sina avtalsförpliktelser. 


8.2.Force majeure innehåller i denna fall också svårt förutsebara händelse omkring covid-19 
pandemin.


Karlsborg, 2021-01-06


Presenterad av: 
Mini Musicals producerad och initierad av 


Smofa - Skaraborgs Musikal- och Filmakademi EK, Flygfältsvägen 29, 54630 Karlsborg. 
info@smofa.se
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