
Musikant ges ut av Sveriges  
Orkesterförbund, som företräder 
och organiserar ca 9.000 musiker 
i ca 280 medlemsorkestrar.
Mer information om förbundet finner du på 
www.orkester.nu.

Projekten ”Med öra för orkester” och ”Body – Art – Mind”  
bidrar med kunskap och ger konkreta tips om bättre 
ljudmiljöer, minskade risker för hörselskador, hante-
ring av ergonomi och stress bland orkestermedlemmar.
Läs mera om dessa på:  
www.orkesterora.nu och bodyartmind.se.
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gislaved kan få vite

att stå på scen

två orkestrar – två lösningar
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ny 
serie:

klassiskt på förskolaännu mer bam!kvinnliga tonsättare

satsning på talanger
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mobilen som instrument

bidrag att söka

unik julspelning

så gör 
norska 
korps
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AnnonsBokning
Marie Olausson, info@marieolausson.se  
Tel 0911-21 10 09, 070-320 78 83

AnnonsMAteriAl 

Materialdag avser tryckfärdigt material. Högupplösta PDF:er 
skickas via e-post till anna@annatherese.eu, liksom ev. frågor 
av teknisk natur.

Vill du ha hjälp med produktion av annons så meddelar du oss 
detta i god tid innan materialdag. Pris för annonsproduktion 
är 10 % av annonsens bruttopris. 

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
Begär offert. P.g.a. aviserade portohöjningar 2020 så får du 
aktuellt pris beroende på när och i vilket nummer du vill ha 
din bilaga. 

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  9100:-  4-färg  13650:-

1/2-sida 
182x130 mm, 89x268 mm
s/v  5460:-  4-färg  8190:-

1/4-sida 
182x64 mm, 89x130 mm
s/v  3185:-   4-färg  4780:-

1/6-sida 
55x130 mm
s/v  2275:- 
4-färg  3415:-

1/8-sida 
89x64 mm
s/v  1820:- 
4-färg  2730:-

rAdAnnonser
Vilken rubrik väljer du för din radannons? Annonsera 
med fyra rader á 40 tecken för 475 kr/införande. Helår, 
fyra nummer, 1900 kr. I vilka nummer vill du har dina 
radannonser?

SVERIGES 
ORKESTERFÖRBUND
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Utgivning, sistA MAteriAldAg och Bokning 2020
 Utges  Materialdag Bokning senast
1/2020 7/2 17/1 19/12 2019
2/2020  15/5  20/4  17/4
3/2020  4/9  7/8  3/8
4/2020  20/11  28/10  26/10

oförändrAde Priser 2020 

Som medlemstidning är Musikant befriad från moms, d.v.s. 
moms utgår ej på annonser och bilagor! 

9000 vuxna som spelar 
i orkester, väntar på ditt 
budskap!
Annonsera i Musikant när din målgrupp är: 
• Professionella och ideella orkestrar inom alla 

orkesterformer
• Musiklärare
• Personer som via grundutbildningar och fort-

bildning vill utveckla sitt musicerande
• Personer som gärna lyssnar till musik och som 

besöker andras konserter och musikarrange-
mang

Musikants läsare finns över hela landet och är i 
alla åldrar. Vilka produkter och tjänster vill du 
sälja till våra läsare? Vilka av dina utbildningar 
kan vara intressanta för våra läsare? Att själva 
delta i eller att tipsa närstående om?

Ring 0911-21 10 09 så pratar vi mera om hur du 
på bästa sätt och med bästa placering annonse-
rar i Musikant. Du är välkommen att höra av dig!

/Marie Olausson


