
Nätverkande 
Lär känna en massa revymänniskor! 
Textbanken 
Ta del av LIS:s Textbank med över 1300 nummer, och 
kontakta därefter författaren. Vissa nummer finns t o m på 
video! 
Svensk Revyfestival med Revy-SM 
Festivalen är alla revyares absoluta höjdpunkt - 400 revy-
människor samlas och har riktigt kul. Många tävlar också i 
Revy-SM! 
Tidningen Svensk Revy 
Du får 4 nummer årligen av vår egen tidning. Som ny 
medlem blir det säkert ett reportage om er! 
Försäkring 
Du får möjlighet att mot en relativt låg premie teckna en 
försäkring som passar dig. Olika alternativ finns. 
Utbildningar 
Flera gånger om året arrangeras kurser i just sånt som 
revyare gillar och vill lära sig mer om. 
STIM 
En musiklicens ingår i medlemskapet, däremot måste du 
betala STIM-avgift. LIS guidar er genom musikredovisnin-
gen. 
Juridisk hjälp 
LIS samarbetar med en skattejurist, som kan rådfrågas för 
en låg kostnad i enklare frågor. 
Diplom 
LIS delar ut diplom både till grupper och till individer som 
spelat revy i 10, 20, 30 och 45 år. Bjud in en styrelse-
medlem, som delar ut diplomet på er föreställning! 
Nortic 
LIS samarbetar med Nortic, som är en av Sveriges ledande 
leverantörer av biljettsystem. Du får oslagbara rabatter om 
du väljer att använda Nortics biljettförsäljningssystem.

Bli medlem redan idag, så ser vi till 
att ni får en riktigt bra start på ert 
medlemskap.  Ni  får  tillgång  till 
artikelserien Revyskolan direkt, och 
en  styrelsemedlem  ringer  upp  er 
inom kort och kollar av läget.

Bli medlem på www.lis.nu !

Lokalrevyer  i  Sverige  arbetar  för 
svensk  revykonsts  bevarande  och 
nyskapande.  Tillsammans  gör  vi 
livet  enklare för  revyskapare,  och 
roligare för publiken. 

BLI MEDLEM  
I  LIS!

F Ö R M Å N E R

LIS - LOKALREVYER I SVERIGE 
Hindås Stationsväg 4 

438 53 
HINDÅS 

www.lis.nu |  www.revy-sm.se 
info@lis.nu 

0515 - 185 20 
Foto: Henrik Lagerstedt 

Foto Parnevik: Andreas Zetterberg 

Förmånerna gäller gruppmedlemskap. 
Se www.lis.nu/bli-medlem/ för exakt innehåll.
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