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AVTAL STOCKHOLM ARAB FILM FESTIVAL 2018 

Denna dag har följande avtal ingåtts mellan Folkets Bio Stockholmsavdelningen (org nr 
802006-6166), nedan kallad FBS, och Malmö Arab Film Festival (org nr XXXX-XXXX), nedan 
kallat SAFF. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar. 

Malmö Arab Film Festival arrangerar Stockholm Arab Film Festival 2018 på biografen Zita Folkets 
Bio, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm, den 30 november –2 december, enligt följande: 

Salong 1 (140 platser, 35 mm, DCP, tvix):  

Fredag 30 november kl 19.00-21.00 

Lördag 31 november kl 18.15-20.15  
Lördag 31 november kl 20.15-22.30  

Söndag 1 december kl 18.00-20.00  
Söndag 1 december kl 20.30-22.30  

Salong 2 (45 platser, DCP, tvix):  

Lördag 31 november kl 14.00-15.15  
Lördag 31 november kl 15.45-16.30  
Lördag 31 november kl 16.45-18.00 

Söndag 1 december kl 14.00-15.30  
Söndag 1 december kl 16.00-17.30  

§ 1 Biograffoajén är tillgänglig för SAFF från ca 30 minuter före första föreställningen, salongen från 
15 minuter innan visning. I FBS åtagande ingår maskinist i anslutning till visningarna. FBS ansvarar 
för att det är städat på bion vid dagens början. SAFF ansvarar för att salongerna är fria från skräp efter 
visningarna. 

§ 2 FBS förbehåller sig rätten att neka ändringar i programmet om dessa är oförenliga med FBS övriga 
verksamhet. 
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§ 3 Hyra från REX till FBS för festivalen är 31 500 kr exklusive moms. Priset är baserat på det 
sedvanliga avtalet för festivalslot-visningar. Priser för festivalslottar är följande:  

Salong1: Innan 18:00, efter 21:00: 4000 SEK  
Salong1: 18:00, 20:00: 4500 SEK  
Salong2: Innan 18:00, efter 21:00: 2000 SEK  
Salong2: 18:00, 20:00: 2500 SEK  
Priserna är utan lagstadgad moms på 25%.  
  
För visningar utöver ovan nämnda tider debiteras SAFF 1 000 kr/timme för sal 3, 1 500 kr/timme för 
sal 2 och 2 000 kr/timme för sal 1, samt eventuell kompensation för uteblivna biljettintäkter. För 
visningar som kräver två maskinister samtidigt debiteras SAFF 400 kr/ för den extra 
maskinpersonalen. Lagstadgad moms tillkommer på alla priser.  

§ 4 SAFF står för filmhyror, fraktkostnader och kopiehanteringen till och från Zita. SAFF har även 
ansvar för att kontrollera att filmkopiorna är i visningsdugligt skick. Om arbete utanför ordinarie 
arbetstid för Zitas maskinister krävs för att förbereda visningarna eller konvertera filmer till DCP 
debiterar FBS 500 kr/timme exklusive moms för denna tid.  

§ 5 FBS är ansvarigt för eventuella filmskador som kan uppstå under visning på Zita. FBS ansvarar 
inte för eventuella skador som kan uppstå vid filmfrakten till och från Zita. 

§ 6 Vid föreställning som inställs på grund av tekniskt missöde eller dylikt från FBS sida som inte kan 
hänföras till ”force majeur” skall summan räknas ner med belopp motsvarande visningen.  

§ 7 SAFF har rätt att använda reklam och sponsring i anslutning till visningarna på Zita, dock ej 
kommersiell reklamfilm. FBS har vetorätt till all reklam eller sponsring i samband med visningarna på 
Zita som kan anses strida mot föreningens idé. Affischering får endast ske på därför anvisade ytor. 

§ 8 Försäljning eller utskänkning av mat, dryck, godis etc. får endast ske efter överenskommelse med 
Zita. 

§ 9 Lokalen skall återställas i det skick den var vid hyrestidens ingång. Om skada uppstår och kan 
hänföras till SAFF personal etc debiteras kostnaderna för återställande SAFF. Om skadan kan hänföras 
till tredje person står FBS för kostnaderna. 
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Stockholm 2018-07-10 

______________________       ______________________ 

Johan Fogde Dias       Mohamad Abo Whatfa 

Folkets Bio Stockholm       Malmö Arab Film Festival
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