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Ansökan om medlemskap 
Härmed ansöker jag om medlemskap i Svenska Ljussättareföreningen 
Läs först igenom kommentarerna på nästa sida! 

Förnamn Efternamn

Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon 

Adress E-postadress

Postnummer, Ort Hemsida 

Arbetsgivare Jag är Frilans  

Ange här eventuell ljussättarutbildning 

Ja, uppgifter om mig får visas på SLF:shemsida, finnas i adressregister och datalagras (”PUL" godkännande)
  

Ljussättningar 
Ange här fem självständiga ljussättningar som du gjort. Ange produktion/projekt och år . 

Välj ett av nedanstående alternativ 

ALTERNATIV 1 Referens är följande två medlemmar ur SLF, namn och telefonnummer: 

ALTERNATIV 2 Referens är följande två yrkesverksamma inom branschen, namn och telefonnummer: 

ALTERNATIV 3 Bifogar dokumentation av två självständiga ljussättningar: 

Ort, datum Underskrift 
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Ansökan skickas till: 

Svenska Ljussättareföreningen (SLF)  
c/o Anders Larsson 
Bondegatan 71 b 4tr,  
116 34 Stockholm

Alternativ 1 
Ange referens från två av Svenska ljussättareföreningens medlemmar. 

Alternativ 2 
Du som har två andra referenser ange titel/funktion på dessa (regissör, scenograf, koreograf m.fl). 

Alternativ 3 
Ansökan ska stödjas av bifogad dokumentationen. 
Den typ av dokumentation som åberopas ska vara den som normalt används 
inom det område ansökan avser. 

Exempel på dokumentation inom olika områden är:
Teater, event, museer, utställningar och motsvarande – kopior på ljusritning och lista över instrument och
deras syfte (”hook up”-lista eller kretslista). Materialet vill vi ha i ett A4 kuvert, alltså inga rullar tack. 

TV-produktion – DVD inspelningar över några av de i ansökan åberopade produktionerna. 

Miljöljus (arkitektur, inredning, landskap och motsvarande) – handlingar som används i branschen för att 
ljussättningsuppdraget. Endast ett begränsat urval ska bifogas ansökan.

Vad menas med självständig ljussättning? Själva ljussättningen ska inte vara självständig i betydelsen fristående 
från den övriga produktionen. Däremot bör ljussättningen vara en självständig konstnärlig del i den kollektiva 
konstnärliga arbetsprocessen. 

Ett exempel på denna självständiga ljussättares yrkesfunktion kan tas från t.ex. teaterområdet, där ljussättaren 
tillsammans med scenografen och regissören ansvarar för utformningen av bilden och rytmen i föreställningen, 
var och en inomsitt område, men tillsammans för helheten – föreställningen. 

I denna mening är ljussättarens arbete skilt från de personer som tar hand om och praktiskt utför andra idéer om ljus. 

Detta betyder inte att en medlem i föreningen måste avstå ifrån praktiskt och hantverksmässigt arbete, men det är 
inte det arbetet som berättigar till medlemskap i föreningen. 

Föreningen arkiverar materialet för att ge en referensram för antagarna. Föreningen ansvarar för att materialet inte 
mångfaldigas eller återges i tryck utan att upphovsmannens tillstånd. Materialet är endast tillgängligt för 
föreningens medlemmar. 
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