
Musikant
Annonsprislista 
2017

Annonsera i Musikant 
när din målgrupp är:
•	Vuxna	som	spelar	i	orkester
•	Professionella	och	ideella	orkestrar	inom	
	 alla	orkesterformer
•	Musiklärare
•	Personer	som	via	grundutbildningar	och	
	 fortbildning	vill	utveckla	sitt	musicerande
•	Personer	som	gärna	lyssnar	till	musik	och	
	 som	besöker	andras	konserter	och	musik-
	 arrangemang

Vänd på bladet för datum, format, priser 
och rabatter! Ring 0911-21 10 09 för 
mer information och bokning! 

1/2016

Musikant

försäkrad?

unga vill påverka
tänk till oM  

tillgänglighet

lyft för 
orkestrar

2/2016

Musikant

var rädd oM hörselnfiolbyggande i arvkulturens får bra betyg

kalle  
– en 
stråkar  katt

4/2016

jämställda tonerrekord gav sm-guldnya bidragsregler

umeå i  
kulturtopp

musikant

3/2016

gospel gäller för ny medlem

sof-förmåner

rikskulturförbund

tema: 
hörsel

musikant



UtgiVning,	sista	Materialdag	och	bokning	2017
 Utges  Materialdag Bokning senast
1/2017 3/2 9/1 31/12 2016
2/2017  12/5  18/4  13/4
3/2017  1/9  9/8  7/8
4/2017  17/11  23/10  19/10

annonsMaterial: Materialdag avser tryckfärdigt material. 
Sättningsmaterial lämnas en vecka före tryckfärdigt material. 
Sättningskostnad tillkommer med 10 % av annonspriset och 
inkluderar två korrektur, därefter debiteras kostnad/ timme. 

Materialadress: Högupplösta PDF:er skickas via e-post till 
Anna Olausson, anna@annatherese.eu

FaktUrering: Musikant är moms befriad, d.v.s. moms utgår ej.

UPPlaga: Ca 9.000 exemplar

ansVarig	UtgiVare: Magnus Eriksson, 070-666 10 44, 
magnus@orkester.nu

redaktör: Claes Björnberg, Björnbergs Ordförråd AB, 
070-775 99 11, claes@ordforrad.se

PrenUMeration: 
Helår 4 nummer 150 kr beställs hos Sveriges Orkesterförbunds 
kansli, c/o ArelData, Box 1148, 171 23 Solna.  
Tel 08-470 24 42, fax 08-470 24 24, orkester@areldata.se 
eller via hemsidan www.orkester.nu

annonsbokning:
Marie Olausson, MO Marketing,  
Parkgatan 13 B, 941 37 Piteå,
0911-21 10 09, 070-320 78 83, info@marieolausson.se
www.marieolausson.se

Helsida begärd placering sid 2 + baksidan: 15.750:- (4-färg)

rabatter: 2–3 införanden = 10% rabatt. 4 införanden eller 
flera = 15% rabatt. Rabatten gäller vid samtidig bokning för 
införande under ett år.

bilagor:  Vikt 1–25 gram: 1:40/st • Vikt 26–50 gram: 2:20/st
Vid ibladning av enkelblad i format A4 eller A5 måste papperet 
ha en ytvikt av minst 140 gram. Bilagan ska levereras senast 
10 dagar före utgivningsdag till tryckeriet: Tellogruppen  AB, 
Harsbygatan 4, 614 22 Söder köping.

Musikant
och  Kammarmusik-Nytt

Sveriges Orkesterförbunds kansli
c/o ArelData, Box 1148, 171 23 SOLNA 
tel 08-470 24 42 • fax 08-470 24 24
e-post info@orkester.nu • www.orkester.nu

1/1-sida	
182x268 mm 
(utf 215x307 inkl skärsmån)
s/v  8875:-  4-färg  13300:-

1/2-sida	
182x130 mm, 89x268 mm
s/v  5355:-  4-färg  8025:-

1/4-sida	
182x64 mm, 89x130 mm
s/v  3160:-   4-färg  4740:-

1/6-sida	
55x130 mm
s/v  2250:- 
4-färg  3375:-

1/8-sida	
89x64 mm
s/v  1790:- 
4-färg  2685:-

2017

Musikant ges ut av Sveriges Orkesterförbund, Sveriges ledande orkesterförbund, 
som organiserar ca 9.000 musiker i ca 280 medlemsorkestrar. Orkestrarna fördelar 
sig med 58 % blåsorkestrar, 25 % symfoni- och kammarorkestrar, ca 11 % stor-
band och ca 6 % sextetter. Förbundet bedriver verksamhet så att den utvecklar 
människor såväl musikaliskt som socialt och kulturellt. Mer information om för-
bundet finner du på www.orkester.nu.
SOF-projektet Med öra för orkester bidrar med kunskap och konkreta tips om bätt-
re ljudmiljöer och minskade risker för hörselskador bland orkestermedlemmar. 
Läs mera på www.orkesteröra.nu!

radannonser:
Vilken rubrik väljer du för din radannons? Annonsera på 
fyra rader á 40 tecken för 460 kr/införande. Årsbokning 
debiteras vid bokningstillfället, 1840 kr.SVERIGES 

ORKESTERFÖRBUND


