
  
  

TÄVLINGSBLANKETT  

LÅTBIDRAG  

  

För att kunna skicka in ett tävlingsbidrag till P4:s musiktävling Svensktoppen nästa (STN) 2016 behöver du fylla i fullständiga uppgifter i rutorna på denna 

tresidiga tävlingsblankett. På första sidan fyller du i uppgifter som rör den tävlande låten, sedan fyller du i den medverkande artisten/gruppen.  

  

Tävlingsblankettens båda ifyllda sidor skickas sedan - tillsammans med en inspelning av låtbidraget gjord i god hemstudio/-studiomiljö, en biografi och ett 

högupplöst foto (JPEG, minst 2000x1500 pixlar) - till svensktoppennasta.orebro@sverigesradio.se . På tävlingens hemsida framgår hur du namnger ditt 

tävlingsbidrags filer.  

  

Bidragets titel:   

  

Namn på låtskrivare och 

textförfattare  

Text (T), musik (M), 

text/musik (TM)  

Personnummer  Adress  

Postadress  

Mobilnummer, 

telefonnummer  

E-postadress  

  

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

Tävlingsbidrag får inte vara utgivna/publicerade före 1/1 2016. I tävlingsreglerna för STN framgår bl a vad som är tillåtet i övrigt i fråga om utgivning av 

låtbidraget som CD/ljudfil, kring publicering på egen webbplats och/eller via digitala musik-/videotjänster. Notera att du som artist endast kan delta med ett 

låtbidrag i STN. Som låtskrivare eller textförfattare kan du delta med flera låtbidrag. Ditt låtbidrag kan endast skickas till en P4-kanal. Om ett tävlande 

låtbidrag går vidare till lokal delfinal och riksfinal ska det kunna framföras live inför publik av tävlande artist/grupp.  
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Den som fyllt i tävlingsblanketten och skickat in tävlingsbidraget till STN 2016 intygar att angivna låtskrivare och textförfattare, som tillsammans innehar  

100 % av upphovsrätten till det angivna bidraget, har tagit del av Sveriges Radios tävlingsregler för deltagande i Svensktoppen nästa 2016 och godtar dem i 

dess helhet. Den som fyllt i tävlingsblanketten intygar också att angiven artist eller grupp har tagit del av Sveriges Radios tävlingsregler för deltagande i  

Svensktoppen nästa 2016 och godtar dem i dess helhet. Tävlingsreglerna hittar du på sverigesradio.se/svensktoppennästa  

Fyll även i sidan av tävlingsblanketten med uppgifter om tävlande artist.   

  

      

  
   

TÄVLINGSBLANKETT MEDVERKANDE ARTIST eller GRUPP  

  

Fyll i fullständiga uppgifter om den/de som sjunger och/eller spelar på det inskickade låtbidraget och tävlar i Svensktoppen nästa 2016!   

  

Bidragets titel:   

  

Artist- eller gruppnamn:  

  

Personnamn på artist och 

medverkande musiker  

Instrument eller 

funktion  

Personnummer  Adress  

Postadress  

Mobilnummer, 

telefonnummer   

epostadress  

            

            

            

            

            

  

Adress till artistens 

webbplats/er:  

    

http://www.sverigesradio.se/svensktoppennästa
http://www.sverigesradio.se/svensktoppennästa


 

 

Du skickar ditt låtbidrag till din lokala P4-kanal. Adressen för dig i Örebro län är 

svensktoppennasta.orebro@sverigesradio.se  Ditt låtbidrag kan endast skickas till en P4-kanal.  

  

Om du skickar ditt låtbidrag på CD bifogar du den ifyllda tävlingsblankettens båda sidor, en kort artistbiografi och ett högupplöst foto. Om du mailar 

låtbidraget som ljudfil bifogar du tävlingsblankettens båda sidor, en artistbiografi och ett högupplöst foto som bilaga till din e-post.  

  

Jag som fyllt i och skickat in tävlingsblanketten heter:  Datum  Telefonnummer  e-postadress  

        

Fyll även i sida 1 av tävlingsblanketten med uppgifter om tävlande låtbidrag.          Sid 3:3  
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