
  

Ack Värmland du sköna -boka in dig på vårens 
musikresa 2020! 
Vi bjuder in er till att: 
• Bidra till en musikalisk resa genom 

värmländska orter med välkända 
melodier av bland annat Fröding, Dan 
Andersson, Sven-Ingvars och Da Buzz. 

• Visa upp ert företag i vår 
marknadsföring och nå en bred publik, 
framförallt i Klarälvsdalen.  

• Bidra efter förmåga och intresse, alla 
kommer att synas! 

• Bidra lite extra och bli VIP-sponsor 
med extra marknadsföring och 
förmåner! 

Dejefors/Klarälvdalens och Hagfors 
musikkårer, kyrkokörer och andra körer 
från Ekshärad, Hagfors, Övre Ullerud, Nedre 
Ullerud och Forshaga, solister och berättare 
genomför föreställningar i Deje, Munkfors 
och Hagfors. Ert företag kommer att synas 
för drygt trehundra medverkande och 
publik på varje föreställning. 

Fyra föreställningar  
Vi kommer att ge fyra föreställningar i tre 
kommuner. Föreställningarna ges i Deje 
Sporthall 29 mars (två föreställningar), i 
Munkfors Innebandyarena den 4 april och 
Hagfors Innebandyarena den 5 april. 

Marknadsföring 
Vi startar vår marknadsföring i januari 2020. Vi tar fram 
informationsmaterial som sprids av de medverkande själva, på 
Facebook och vår hemsida, pressinformation, lokala annonsblad samt 
affischering. Alla som bidrar till projektet kommer att synas på olika 
sätt. 



  

 

Alla bidrag är lika välkomna 
… men bidrar ni extra mycket blir ni VIP-sponsor och får en mer 
framskjutande plats. Som VIP-sponsor är ert bidrag värt minst 5000 
kronor per föreställning. VIP-sponsorer kan då välja att sponsra en, två, 
tre eller fyra föreställningar. 

Alla sponsorer, oavsett storlek på bidraget får: 
Sitt namn på listan av sponsorer på vår hemsida 

• Sitt namn på listan av sponsorer i programblad 
• Omnämnda på vår sida på Facebook 

VIP-sponsorer får för varje föreställning á 5000 kronor 
dessutom: 

• Möjlighet att komplettera med 
loggor och kort reklamtext på vår 
hemsida 

• Sin logotype synlig i annonser och 
programblad 

• Sin logotype på en ”VIP”-vägg 
under en föreställning, som 
används som bakgrund för 
publikbilder på Facebook 

• Två fribiljetter 

Intresserad? 
• Swisha ett bidrag till nummer 123 345 0681, ange ”musikresa” 

och namn eller 
• Kontakta Anneli Bodin 070 6534112 eller 
• Mejla dejeforsmusikkar@gmail.com 

…musikanter och körsångare från hela Klarälvdalen, 
berättare Peter Stefansson, solister Jenny Grahn, 
Peter Albinsson, Pernilla Möllberg… 


