
Välkommen att 

Sponsra filmer om kraften i Husåspelet!  

”Vad står på spel – platsen, arvet, framtiden    

en dokumentär om kulturengagemanget i föreningen   
Husåspelet som ett sätt att bygga gemenskap, glädje och   
positiv utveckling av en plats. 
Filmproduktion Afrika Select.

Premiär 27 augusti 2021 kl 20.21

”De va ma – vår historia om Husåspelet – filmad 
teaterföreställning”  

en filminspelning av teaterföreställning som framfördes i 
samband med Husåspelets 40-årsjubileum. 
Filmproduktion Afrika Select.

Premiär lördag 28 augusti 2021 kl 20.21

Sponsringserbjudanden:

• Nivå 1 – 3 000 kr: 2 premiärbiljetter samt logga ca 5 cm2 i premiärprogrambladet.
• Nivå 2 – 5 000 kr: 2 premiärbiljetter samt logga ca 20 cm2 i premiärprogrambladet.
• Nivå 3 – 10 000 kr: 4 premiärbiljetter samt din företagslogga ca 20 cm2 i 

premiärprogrambladet samt omnämnande i eftertexten till den filmade föreställningen.
• Nivå 4 - 30 000 kr eller mer: 4 premiärbiljetter, logga ca 20 cm2 i 

premiärprogrambladet samt omnämnande i båda filmernas eftertexter.

Sponsorer presenteras på www.husaspelet.se   och på facebook.com/husaspelet

Mer info via föreningen Husåspelets kassör och sponsringsansvariga:
Teresa Jonsson (Nisse Wahlströms barnbarn) tel:070- 2811795 epost:sponsring@husaspelet.se
För att kunna leva upp till vår del i sponsringsöverenskommelsen behöver vi vara överens och 
ha fått din företagslogga via mail senast 16 augusti 2021. 

Filmerna premiärvisas som utomhusbio på Ol’Svens (Husåspelsplatsen) i 
Huså. Föreningen Husåspelet kommer att äga visningsrättigheter för 
filmerna. 
Ambitionen är att många ska kunna se och inspireras. Föreningen 
Husåspelet gör den här satsningen tack vare ett fint och generöst 
samarbete med filmproducenten Afrika Select (Marika Griehsel och 
Simon Stanford), tack vare Region Jämtland Härjedalen som beviljat ett 
produktionsstöd och tack vare ett stipendium från Lennart Ocklinds 
stiftelse. Trots dessa stöd är vi inte fullfinansierade utan behöver 
komplettera kassan. Biljettintäkter kommer inte att räcka, därför söker 
vi bland annat företag som vill sponsra. Sponsringen hjälper till att 
finansiera både film-produktion och själva premiärarrangemanget. Om 
föreningen, mot förmodan men med förhoppning, skulle råka få högre 

intäkter än kostnader för det specifika arrangemanget, kommer överskottet att användas klokt för utveckling av 
Husåspelsplatsen och genomförande av olika typer av kultursatsningar. 
Filmerna visas som en del i en större satsning på att lyfta kultur, samskapande och engagemang som kraft
för hållbar lokal utveckling – se www.kulturkunskaparna.se  


