Världens dyraste konstform
Framåt höstkanten brukar kulturintresserade i våra
större dagstidningar se recensioner på SödertäljeOperans föreställningar och framföranden.
Det är övervägande positiva
recensioner, som berömmer oss
för att vi kan åstadkomma operaföreställningar av riktigt hög klass
– med riktigt små medel.
Detta mycket tack vare vår Maestro Giovanni Impellizzeri, som
var med och grundade Södertäljeoperan 1980. Giovanni har 2011
mottagit en kunglig medalj för sina
insatser för musik- och kulturlivet.
Giovanni har en unik musikalisk begåvning som han förmedlar till
publiken med hjälp av musiker, solister och kör.
En annan del är den hängivna kören, SödertäljeOperans ryggrad,
med styrelsen och medlemmar som arbetar många, många timmar
för att få till stånd dessa högklassiga föreställningar.
Utan bidrag och sponsring går det dock inte att hålla ett operahus
i Södertälje. SödertäljeOperan betalar sina solister och musiker en
hygglig lön. Därtill tillkommer regi, ljussättare, hyra av ljusutrustning, transporter etc.
Många poster som vanligtvis kostar pengar – t ex marknadsförare,
producent, kostym – besätts av frivilliga i kören och det arbetet
utförs utan ersättning.
Biljettintäkterna täcker inte ens hälften av kostnaderna. Vi har i år
ansökt om bidrag från Kulturrådet och ett verksmhetsbidrag från
Södertälje kommun. ABF Hjälper oss. Vi ser gärna sponsring från det
privata näringslivet!

Vi behöver Er hjälp!

SödertäljeOperan levererar en högklassig produkt med små medel
– tack vare hängivenhet, talang och hårt arbete.
Det är värden som förknippas med oss och med automatik med våra
sponsorer, som visar intresse för operakulturen och gör en insats för
Södertäljes och Stockholms kulturliv.

På nästa sida ser du olika alternativ för sponsring!

SÖDERTÄLJE

OPERAN

i samarbete med

Aktuell uppsättning: Glada Änkan
av Franz Lehár

Medv Lena Nordin, Jesper Taube m fl
Operetten Glada Änkan är en romantisk
komedi som utspelar sig i och kring en
fiktiv ambassad i Paris.
Ambassadören Baron Zeta har fått det
delikata uppdraget att se till så den stenrika änkan gifter sig med en landsman.
Det blir ca sex föreställningar i
Södertälje, Nyköping och Stockholm
under nov. 2012
Uppsättningar de senaste åren:
Teaterbåten
Ernani
Nabucco
La Wally
La Gioconda

Hammerst./Kern 2011
G. Verdi
2010
G. Verdi
2009
A. Catalani
2008
A. Ponchielli
2007

Gör en insats för kulturen och förbättra ert företags goodwill
– Sponsra SödertäljeOperan!
Man kan vara med och sponsra SödertäleOperan i ett antal nivåalternativ.
Beroende på nivå exponeras Ert företag vid föreställningar och annonskampanjer etc.
För Er personal erbjuder vi fribiljetter och – vid sponsring på hög nivå – kommer hela eller
delar av Södertäljeoperan till er för ett skräddarsytt operaprogram.
Nivå 1: 5.000 kr
Exponering av logotype i programblad i anslutning till texten “Vi tackar våra sponsorer”.
(16-sidig exklusiv broschyr som säljes i samband med föreställningar)
Exponering av logotype på vår hemsida.
3 st fribiljetter.
Nivå 2: 10.000 kr
Exponering av logotype i programblad och på flyers (ca 5 000 ex), affischer och övr trycksaker.
Exponering av logotype på vår hemsida.
6 st fribiljetter.
Nivå 3: 20.000 kr
Exponering av logotype i programblad och på flyers (ca 5 000 ex), affischer och övr trycksaker
samt vid annonsering i dagspress.
Exponering av logotype på vår hemsida.
12 st fribiljetter.
Nivå 4: 50.000 kr
Exponering av logotype i programblad och på flyers (ca 5 000 ex), affischer och övr trycksaker
samt vid annonsering i dagspress.
Exponering av logotype på vår hemsida.
Särskilt omnämnande och annonsplats - en halvsida - i programbladet.
30 st fribiljetter.
Nivå 5: 75.000 kr och mer
Exponering av logotype i programblad och på flyers (ca 5 000 ex), affischer och övr trycksaker
samt vid annonsering i dagspress.
Exponering av logotype på vår hemsida.
Särskilt omnämnande och annonsplats - en helsida - i programbladet.
45 st fribiljetter eller mer.
En Konsert i era lokaler, t ex i samband med firmafest, med ett skräddarsytt operaprogram.
Vid behov delar vi upp fakturan i två - en del för ren sponsring och en del för betalning av annonsplats.
För mer information och närmare samtal om sponsring, kontakta ordförande, Elisabet Hagman Kindgren via e-post elisabet.kindgren@sodertaljeoperan.se
Alternativt skicka e-post till info@sodertaljeoperan.se så kontakar vi er!
www.sodertaljeoperan.se

