
Félagsgjöld til FÍL

Vinsamlegast leggið inn á reikning FÍL 0513-26-9666 kt; 5301697319 og sendið skilagrein á fil@fil.is 

Einnig má greiða félagsgjöld; Á kreditkorti eða með innheimtuseðli í heimabanka.

A félagsmenn - Þeir sem starfa hjá leikhúsunum greiða 1% af heildarlaunum til FÍL 

A félagsmenn - Sjálfstætt starfandi í 50 - 100% starfi við leiklist / leiklistartengd verkefni - mánaðargjald 4000

B félagsmenn - hafa minna en 50%  vinnu af leiklist  - mánaðargjald 3000

C félagsmenn - hafa enga vinnu af leiklist - mánaðargjald kr. 2000

D félagsmenn - nemar, eldri borgarar, búsettir erlendis 

48000 36000 24000 0

A flokkur B flokkur C flokkur D flokkur

Félagskírteini já já já nei**** * Orlofshús FÍL - félagsmenn greiða mishátt verð fyrir dvölina ABCD 

Full félagsleg réttindi já nei nei nei Helgardvöl haust 2015 - vor 2016 A - 10.000 / B - 12.500 / C 15.000

Skráning á heimasíðu já já já já Sumardvöl 2016 vikuleiga A -  25.000 / B - 30.000 / C - 30.000

Hafa vernd af samningum FÍL já já já já

Aðstoð við samningagerð já já já já ** Afnot af félagsheimili -lítil samkvæmi (án áfengis)

Ókeypis innheimtuþjónusta já nei nei nei A félagar kr. 5000

Aðstoð við innheimtu já já já nei B félagar kr. 7500

Aðgangur að orlofshúsi FÍL* já já já já

Afnot af félagsheimili** já já nei nei ***Allir styrkir eru hlutfallslegir, misjafnt eftir sjóðum og umsóknum)

Fundaraðstaða ókeypis já nei nei nei

Styrkir v. námskeiða já nei nei nei **** eldri borgar fá skírteini og þjónustu frá félaginu eins og þeir þurfa

Styrkir úr Menningarsjóði já já nei nei

Styrkir úr Hljóð og myndbandasjóði já já nei nei

Styrkir úr Sjúkra - styrktarsjóði já nei nei nei

Styrkir úr Talíu já já nei nei

Félagsskírteini FÍL veitir eftirfarandi afslátt

Borgarleikhús Samdægurs - Almennar sýningar kr. 1000 á miða (2) / söngleikir kr. 2000 ( Fullt verð er 5.500 / 7.500)

Þjóðleikhúsið Samdægurs - Almennar sýningar kr. 1000 á miða (2) / söngleikir kr. 2150  ( Fullt verð er 4.950 / söngleik ?)

Leikfélag Akureyrar / Menningarf.Hof Samdægurs - Almennar sýningar kr. 1000 á miða / aðrir viðburðir framl. af MAk 50% afsl. t.d. Tónleikar SinfóNorð

Íslenska Óperan Samdægurs - tveir frímiðar

Tjarnabíó Samdægurs - tilboð á hverjum tíma, tveir f. einn eða skv auglýsingum.



Önnur tilboð auglýst á FÍL - facebook eða í tölvupósti


